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List Henryki Bochniarz i Henryka Orfingera

2015: Rok zaskoczeń
i dramatycznych wydarzeń

Szanowni Państwo,
Za nami rok pełen zaskoczeń, ale i dramatycznych wydarzeń w Europie. W Polsce dokonała się zmiana polityczna
– prezydentem został Andrzej Duda, a w parlamencie
- po raz pierwszy od 1989 r. – zdecydowaną większość
uzyskała jedna partia – PiS. Pełna władza daje ogromne
możliwości działania, ale wiąże się z wielką odpowiedzialnością, by ją odpowiednio wykorzystać dla dobra
polskiego społeczeństwa i gospodarki. Dlatego Lewiatan
przez cały rok aktywnie uczestniczył w debacie wyborczej, opiniując i komentując pomysł wyborcze najważniejszych sił politycznych.
Dla gospodarki był to spokojniejszy rok. Stały wzrost
gospodarczy – jeden z najwyższych w Europie, najniższe
od lat bezrobocie (7%), rekordowo wysoki wskaźnik
zatrudnienia.
Dla Europy 2015 był rokiem dramatyczny. Napływ
ogromnej fali uchodźców, napięcia związane z nierozwiązanym nadal kryzysem finansowym w Grecji,
a przede wszystkim tragiczne zamachy w Paryżu czy
zestrzelenie samolotów w Egipcie i na Ukrainie powodowały, że Europa stanęła przed największym od 70
lat wyzwaniem – zapewnieniem bezpieczeństwa swoim
obywatelom przy jednoczesnej potrzebie nie sprzeniewierzenia się fundamentalnej wartości europejskiej solidarności. Naruszenie integralności Europy może być
dla Polski wielkim zagrożeniem i dlatego zadaniem dla
nas wszystkich powinno być dbanie o to, by jedność Unii
zachować. Tym problemom poświęciliśmy V Europejskie Forum Nowych Idei. Cieszy nas, że EFNI na stałe

wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń intelektualnych w Polsce. Wysoki poziom debat i spotkań przyciąga
coraz większą publiczność z Polski i ze świata – w tym
roku ponad 1200 uczestników. Zachęcamy do lektury
raportu z EFNI 2015. Już teraz zapraszamy do udziału
w kolejnym Forum, które odbędzie się na przełomie
września i października 2016 r., a którego tematem przewodnim będzie praca.
Niezależnie od zaangażowania w debatę wyborczą czy
dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej, najważniejszym
i niezmiennym zadaniem Lewiatana jest działanie na
rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
Dla Lewiatana był to kolejny rok wytężonej pracy.
Kluczowym zadaniem było odnowienie instytucjonalnego dialogu społecznego. Wspólnym wysiłkiem wszystkich partnerów społecznych zrealizowaliśmy je z sukcesem i doprowadziliśmy do powołania Rady Dialogu
Społecznego w miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Wierzymy, że wraz ze zmianą
formuły działania i poszerzeniem kompetencji, Rada
będzie miejscem powstawania najlepszych rozwiązań
gospodarczych dla Polski. Dlatego będziemy aktywnie
uczestniczyć w pracach Rady przez cały 2016 r.
W 2015 r., także z sukcesem, doprowadziliśmy do
zmian w prawie zamówień publicznych, które umożliwiają waloryzację kontraktów w związku ze zmianami
przepisów prawa pracy. W prawie pracy utrzymane zostały wyjątki pozwalające na zawieranie umów terminowych na okres dłuższy niż 33 miesiące. Dzięki zaangażo-
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waniu Lewiatana wprowadzone zostały „bezpieczniki”
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, a także zmienione przepisy eliminujące nadużycia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zaburzające konkurencję. Sukcesem Lewiatana było także uchwalenie ustawy
o wspieraniu polubownych metod rozwiązaniu sporów.
Udało nam się również doprowadzić do zmian w kryteriach wyboru projektów w EFS i ERFF, które umożliwią
efektywniejsze ich wykorzystanie, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców. Ważne dla przedsiębiorstw
było także zablokowanie szybkiego wprowadzenia do
ordynacji podatkowej złej klauzuli generalnej o unikaniu
opodatkowania.
Dwukrotnie skorzystaliśmy z uprawnień, wynikających z ustawy o reprezentatywnych organizacjach pracodawców, i złożyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego
wnioski, a także uruchomiliśmy procedurę SOLVIT,
w ramach której walczymy o zapewnienie lepszych
warunków funkcjonowania firm za granicą oraz zapewnienie równowagi konkurencyjnej na rynku polskim.
W naszej działalności na Forum unijnym koncentrowaliśmy się na kwestiach związanych ze zmianami w zakresie jednolitego rynku i jednolitego rynku
cyfrowego oraz ochroną danych osobowych, a także
przeciwdziałaniu skutkom wprowadzenia przepisów o
płacy minimalnej w Niemczech. Zdecydowanie sprzeci-

wialiśmy się, coraz popularniejszej w debacie publicznej,
tezie o uprawianiu przez Polskę oraz inne kraje dumpingowi społecznemu i nierównym warunkom konkurencji.
Nasza aktywność w Brukseli została doceniona, o czym
świadczą liczne spotkania z najważniejszymi urzędnikami Komisji Europejskiej. Gośćmi Lewiatana byli m.in.:
wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, odpowiedzialny za realizację programu inwestycyjnego, wiceprzewodniczący KE Maros Sefkovic, odpowiadający za
politykę energetyczną, komisarz Johannes Hahn, który
przyjechał do Warszawy, aby z Lewiatanem skonsultować warunki współpracy gospodarczej UE z Ukrainą.
W Brukseli spotkaliśmy się natomiast z komisarz Elżbietą Bieńkowską.
W 2016 roku będziemy koncentrować się na budowaniu relacji z nowym prezydentem, rządem i parlamentem
oraz na maksymalnej aktywności legislacyjnej. Zależy
nam, by zmiana władzy nie wpłynęła negatywnie na
rozwój gospodarczy Polski i to by osiągnięcia ostatnich
25 lat nie zostały zaprzepaszczone. Będziemy uważnie
patrzeć rządzącym na ręce i dbać o to, by interesy przedsiębiorstw nie były naruszane. Jak powiedział Donald
Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej podczas Gali
zamknięcia EFNI 2015 – zmiana jest dobra, tylko wtedy,
kiedy jest dobra. Obyśmy mogli rzeczywiście kolejny rok
2016 uznać za rok dobrej zmiany.

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Henryk Orfinger
Przewodniczący Rady Głównej
Konfederacji Lewiatan
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List Lecha Pilawskiego

2016: Pytania i szanse

Szanowni Państwo,
Od kilku lat list o działaniach Lewiatana w kolejnym
roku zaczyna się mnie więcej tak samo: zapowiadamy
rok wielu znaków zapytania, zarówno politycznych,
jak i gospodarczych, wielu zmian, których skutki
trudno przewidzieć, niepewności, które istotnie mogą
wpływać na rozwój firm, gospodarkę oraz polityczne
otoczenie. Nie inaczej jest i w 2016. Trzeba się więc do
tego przyzwyczaić – tyle, że znaków zapytania jest tym
razem znacznie więcej. Niepewności płyną i z zewnątrz,
i z wewnątrz.
Z zewnątrz: jak spowolnienie w Chinach czy sytuacja
na rynku ropy wpłynie na globalną i polską gospodarkę, jak terroryzm zmieni współczesny świat, co z Unią
Europejską, skupioną na kryzysie migracyjnym i groźbie
Brexitu, a de facto na dyskusji o wartościach, które do tej
pory stanowiły jej fundament.
Z wewnątrz: jak ustrojowe zmiany wprowadzone przez
nowy rząd wpływają na ryzyko inwestycyjne i gospodarcze w Polsce, na ile polityka zagraniczna i relacje z Unią
Europejską i największymi partnerami gospodarczymi
będą wspierały rozwój gospodarczy, jak priorytety polityki społecznej wpłyną na rynek pracy i zmianę złych
dziś perspektyw demograficznych Polski. Nowe podatki,
nowe wydatki, podziały firm na duże i małe, na zagraniczne i polskie, na państwowe i prywatne, obywateli
na lepszych i gorszych, nie sprzyjają, tak potrzebnej
w biznesie, stabilności perspektyw.
Dużo zamieszania i niepewności wprowadzają nie do
końca jasne i dobrze uzasadnione deklaracje polityków

i rządu, dotyczące nowych rozwiązań: upaństwowienia
komorników, zmian w ordynacji podatkowej (zaostrzona
klauzula obejścia prawa, praktycznie likwidacja interpretacji podatkowych), ozusowania dochodów przedsiębiorców (niektórzy nawet mówią o przychodach), kolejnych podatków obrotowych, podwyższenia podatków
dochodowych, ograniczania elastyczności zatrudniania,
ograniczania udziału w rynku usług publicznych sektora
prywatnego, likwidacji NFZ itp.
Na to nakładają się realia makroekonomiczne: już
zaplanowany wysoki deficyt budżetowy 2016 przy równoczesnym, optymistycznym planowaniu przychodów,
co może prowadzić do przekroczenia deficytu pow. 3
proc. PKB i powrotu Polski do procedury nadmiernego
deficytu.
Co robić? – pytał poeta. Widząc te wszystkie zagrożenia odpowiadamy – robić swoje: aktywnie prezentować stanowiska i opinie, z rzetelną oceną skutków
regulacji dla gospodarki, wobec ministerstw, premiera
parlamentu, prezydenta. Tym większa jest więc rola
członków Konfederacji, by w niełatwym otoczeniu, intensywnie włączać się w przygotowanie stanowisk dotyczących projektów legislacyjnych krajowych i unijnych.
Dobrze więc, że lista rad Lewiatana jest coraz dłuższa:
do Rady Dyrektorów Personalnych, Rady Podatkowej,
Rady ds. Gazu, Rady OZE, Rady Zamówień Publicznych, doszła Rada Firm Rodzinnych, Rada Ochrony
Zdrowia, a w planie są kolejne. Szansą jest nowy
kształt i nowe uprawnienia Rady Dialogu Społecznego
i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Za dobrą
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monetę ciągle przyjmujemy deklaracje prezydenta
Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło, że dialog jest
kluczowym narzędziem kształtowania polityk państwa,
a uprawnienia RDS będą traktowane poważnie. Wymaga to jednak przeniesienia ciężaru działań legislacyjnych z projektów poselskich na projekty rządowe, co
na razie nie następuje.
Z kluczowych projektów, na pierwszy plan wysuwa się
niezbędna nowela prawa zamówień publicznych, implementująca dyrektywę unijną. Jeżeli do kwietnia tego nie
uchwalimy, nie będziemy mogli wykorzystać środków
unijnych, tak potrzebnych dla wspierania inwestycji.
Ciągle aktualne są nieprzesądzone kwestie energetyczne
i klimatyczne. Proponowana przez wielu polityków opcja
wyjścia z pakietu klimatycznego oznaczałaby konieczność wyjścia z Unii Europejskiej. Trzeba szukać innych
rozwiązań i przesądzić o przyszłości inwestycji energetycznych. Bez tego przemysł nie może inwestować, skoro
z jednej strony jest zagrożony blackoutem, z drugiej
ciągle nieznanymi kosztami związanymi z ochroną
klimatu. W Europie coraz silniejsza jest presja na walkę
z tzw. dumpingiem socjalnym, która to walka ma więcej
wspólnego z niszczeniem jednolitego rynku i ochroną
własnego, niż troską o pracowników. Hasła socjalizacji
Europy w sytuacji rosnącej presji rynków globalnych
i wyzwań demograficznych trudno oceniać jako realistyczne. Nie pozostanie to bez wpływu na polską debatę

o prawach pracowniczych, płacy minimalnej, kryteriach
pomocy społecznej, wzroście wynagrodzeń czy zmianach w Kodeksie Pracy. To będzie miało kluczowe znaczenie dla planowanego wzrostu gospodarczego Polski
w tym i w najbliższych latach. Czas też najwyższy, by zamiast tylko gadać o innowacyjności polskiej gospodarki,
uzgodnić pakiet konkretnego wsparcia. Dobrze, że rząd
powołuje Radę ds. Innowacyjności, liczyć się jednak
będą fakty i to horyzontalne, a nie tylko punktowe. Dostęp sektora prywatnego do usług publicznych (zdrowie,
oświata, poczta) to kolejne wyzwanie nachodzącego roku
i nadchodzących lat, bo zamiast rozszerzania dostępu,
rząd chce ograniczenia.
Lista spraw jest znacznie dłuższa i tradycyjna:
odbiurokratyzowanie gospodarki, deregulacja, prawo
upadłościowe, sprawność sądownictwa (po raz kolejny
zawracamy uchwalone i wdrażane reformy), rozwój ppp,
polityka przemysłowa i polityki branżowe, ochrona konsumentów, jakość stanowienia prawa – będziemy szukać
każdej okazji, by inicjować lub wspierać zmiany, które
będą przyspieszają rozwój firm i gospodarki. Inaczej
nie osiągniemy celów opisanych w Manifeście Lewiatana „Polska 2025”: zwiększenia w ciągu dziesięciu lat
PKB Polski o 50 proc., zmniejszenia ubóstwa o połowę
i przystąpienia Polski do strefy euro, a przynajmniej
spełnienia kryteriów.

Lech Pilawski
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
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5

inicjatyw ustawodawczych

300

opinii i stanowisk
legislacyjnych

2

wnioski do Trybunału
Konstytucyjnego

21 400

cytowań w mediach, w tym
większość w telewizyjnych
serwisach informacyjnych
i ogólnopolskich dziennikach

370

informacji prasowych,
rozsyłanych do ponad
500 dziennikarzy
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Fakty i liczby

55

konferencji i seminariów

250

nowych firm
członkowskich

61

artykułów eksperckich opublikowanych
w ogólnopolskich dziennikach

600

uczestników dwóch konferencji
„POLSKA 2015-2025”,
w tym m.in.
Prezes Rady Ministrów

1200

uczestników Europejskiego
Forum Nowych Idei
Lewiatana
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publikacje
wybór

Finansowanie prac badawczo-rozwojowych
i innowacji ( przewodnik )
Postulaty dotyczące eliminacji barier
na rynku aptecznym
Jak efektywnie inwestować publiczne
pieniądze? – rekomendacje
Przyszłość systemu ochrony zdrowia
– rekomendacje
Rekomendacje do debaty w UE
nt. ochrony danych osobowych
Biała Księga – zasady partnerstwa we
wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce
Polish Arbitration Law
The Challenges and the Future
Commercial and Investment Arbitration
The EU Investment Plan Position of the
Polisch Confederation Lewiatan
Europa wobec rosnących nierówności
społecznych, radykalizmów i zagrożeń
geopolitycznych – relacje
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Fakty i liczby

nagrody
z a d z i a ł a n i a ko m u n i k ac y j n e

IPRA
(Oskar w branży PR)
G old STEVIE®
Internetional Business Award
nominacja do
SABRE
(pięć najlepszych kampanii)

inne
Powstanie Centrum Arbitrażu i Mediacji
przy Konfederacji Lewiatan
Przedstawiciele Lewiatana w 400 gremiach,
w 2015 roku doszły m.in. Wojewódzkie Rady
Ochrony Zdrowia, Powiatowe Rady Rynku
Pracy, Rada Ochrony Pracy, Komitet
Sterujący ds. interwencji EFSI
Prezydent Lewiatana ponownie
wiceprezydentem BUSIENSSEUROPE,
przedstawiciel Lewiatana przewodniczącym
grupy pracodawców w EKES
11. Gala Nagród Lewiatana
(1000 gości), w tym m.in. Prezydent RP

15

SUKCESY
legislacyjne Lewiatana 2015

§§§ §

r a p ort roc zn y 2 01 5

1

9

Utrzymanie w prawie pracy wyjątku umożliwiającego
zawieranie umów na okres dłuższy niż 33 miesiące.

Wprowadzenie w ustawie o UOKIK „bezpieczników”
i zapisów gwarantujących sprawiedliwość proceduralną .

10

2
Uchwalenie ustawy o RDS zgodnej z oczekiwaniami
Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzenie, zgodnie z postulatami firm, przejrzystych i poprawnych kryteriów wyboru projektów w programach EFS i EFRR.

3

11

Dopuszczenie w prawie zamówień publicznych do waloryzacji kontraktów w związku ze zmianami przepisów
prawa pracy i zwiększonymi kosztami pracy w usługach
dla administracji.

Podwyższenie w nowelizacji ustawy o terminach zapłaty
odsetek o 0,5% w transakcjach handlowych.

12

4

Powstanie dedykowanego działania dla organizacji pracodawców służącego wzmocnieniu adaptacyjności MMSP.

Wyeliminowanie zbędnych ograniczeń dla firm w projekcie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

13
Przyjęcie przez TK wniosku w sprawie ustalania regulaminów wynagradzania oraz społecznych inspektorów pracy

5
Uchwalenie ustawy o wspieraniu polubownych metod
rozwiązywania sporów.

14
Uwzględnienie w kodeksie postępowania cywilnego naszej propozycji dot. mechanizmów korekty przychodów
w okresie rozliczeniowym i tym samym ograniczenie
kosztów dla firm.

6
Wprowadzenie wyższych ulg na B+R w ustawie
o wspieraniu innowacyjności.

15

7
Zablokowanie zmiany definicji konsumenta w kodeksie
cywilnym.

Zapewnienie udziału przedstawicieli organizacji pracodawców w Radzie ds. Zdrowia Publicznego.

16

8
Wyeliminowanie nadużyć w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nowelizacja art. 22 ustawy o rehabilitacji ON).

Przygotowanie zestawu dobrych praktyk i standardów
przetargów ZP dla różnych branż.

18

Sukcesy legislacyjne Lewiatana

17

24

Przyjęcie kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa
Podatkowego.

Uzyskanie korzystnych dla firm rozwiązań w ustawie
o działalności ubezpieczeniowej -racjonalne ograniczenie
oferty produktowej.

18

25

Uwzględnienie uwag do projektu ordynacji podatkowej
i zablokowanie szybkiego wprowadzenia złej klauzuli
o unikaniu opodatkowania.

Wywalczenie sprawiedliwej regulacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla firm pożyczkowych w ustawie
o nadzorze nad rynkiem finansowym.

19

26

Uwzględnienie propozycji w zakresie organizacji i rejonizacji Krajowej Informacji Podatkowej w projekcie
rozwoju administracji podatkowej.

Umożliwienie firmom korzystania z funduszu modernizacyjnego w ramach pakietu klimatycznego UE.

27

20

Niedopuszczenie do przyjęcia niekorzystnych zmian
w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia drogowe.

Uchwalenie przepisów ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść
podatników.

28
Zablokowanie przyjęcia ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących
się obrotem produktami spożywczymi wobec dostawców.

21
Skuteczne zabieganie o płynne zmiany w zakresie przenoszenia dużych firm do „super urzędu” skarbowego.

29

22

Zablokowanie propozycji wprowadzenia zakazu reklamy
żywności w programach telewizyjnych.

Podwyższenie progu powiązań kapitałowych do 25%
w zmianach ustaw PIT i CIT.

30

23

Zablokowanie niekorzystnych propozycji w ustawie
o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Wykorzystanie na rzecz firm członkowski procedury
SOLVIT (sektor spożywczy, sektor farmaceutyczny).
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POLSKA 2015-2025
Cykl konferencji

Konferencje Polska 2015-2025

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?
Jaka polityka przemysłowa?
Najważniejsze wyzwania

To cykl wydarzeń zapoczątkowanych w 2014 r., których
osią programową jest „Manifest Polska 2025”, przyjęty
przez Konfederację Lewiatan w 2014 r. W 2015 r. odbyły
się dwie konferencje – w marcu i we wrześniu. Pierwsza z nich - pt.: „Jak efektywnie inwestować publiczne
pieniądze?" - poświęcona była efektywności wydatków
z budżetu państwa w ochronie zdrowia, gospodarce
cyfrowej i infrastrukturze transportowej. Gościem
specjalnym wydarzenia była premier Ewa Kopacz, która
powiedziała, że nikt lepiej niż przedsiębiorcy nie wie,
jak inwestować pieniądze. Jej zdaniem administracja powinna czerpać z ich doświadczeń. Obecny na konferencji
Janusz Lewandowski, szef Rady Gospodarczej przy
premierze podkreślił, że wydatki publiczne biorą się
z podatków, które wszyscy płacimy. Dlatego tak ważne
jest, aby pieniądze były wydawane efektywnie.
W konferencji, oprócz przedsiębiorców, udział wzięli
przedstawiciele rządu – Bartosz Arłukowicz, minister
zdrowia, Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Waldemar
Sługocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Drugie wydarzenie pt.: „Jaka polityka przemysłowa?
Najważniejsze wyzwania” poświęcone było polityce
przemysłowej i zadaniom, które w tym obszarze powinniśmy zrealizować. Goście konferencji podkreślali, że nie
ma jednej dobrej recepty na politykę przemysłową. Nie
ma nawet zgody co do tego, w jaki sposób ją kształtować
- sektorowo czy odpowiednią politykę makroekonomiczną? Wiemy natomiast do czego musimy dążyć – do
stworzenia w Polsce firm zdolnych do konkurowania
w skali globalnej.
W konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy oraz
przedstawiciele partii, m.in. Joanna Senyszyn, SLD,
Adam Szejnfeld, PO, Paweł Szałamacha, PiS oraz Jerzy
Pietrewicz, PSL.
W obu wydarzeniach udział wzięło prawie 600 gości.
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EFNI 2015

Europa wobec rosnących nierówności
społecznych, radykalizmów i zagrożeń
geopolitycznych

Jakie wyzwania stoją przed przywódcami współczesnej
Europy? Czy kapitalizm się wyczerpał? Czy nowe czasy
wymagają nowego myślenia? To pytania, jakie przewijały
się podczas dyskusji na V Europejskim Forum Nowych
Idei, które co roku organizuje Konfederacja Lewiatan
we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot
oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Wszystkie debaty Forum połączył wątek odnowy
Zachodu oraz sposobów radzenia sobie z wyzwaniami
i zagrożeniami współczesnej Europy, które zdominowane
zostały przez trzy słowa klucze: „uchodźcy”, „nierówności” i „solidarność”.

unii energetycznej, Norbert Röttgen – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, Emma
Marcegaglia – prezydent BUSINESSEUROPE, Luciano
Floridi – profesor Instytutu Internetu z brytyjskiego
Oksfordu, Lev Manovich – dyrektor Software Studies
Initiative z USA, Fiodor Łukianow – redaktor naczelny
pisma „Russia in Global Affairs“ z Rosji, Lutz Finger
– dyrektor działu Data Science w LinkedIn w USA,
Salvatore Babones – amerykański profesor socjologii
na Uniwersytecie w Sydney czy Olivier Roy – profesor
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.
Wypracowane podczas sesji, paneli oraz debat wnioski
i pomysły zebrane zostały w Rekomendacje EFNI, a następnie przesłane politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Burza mózgów europejskich liderów
1200 uczestników z 28 państw, w tym czołowi przedstawiciele świata biznesu, politycy, ludzie nauki i środowisk kulturalnych uczestniczyli w blisko 70 godzinach
wydarzeń programu głównego Forum. Podczas sesji
plenarnych, paneli dyskusyjnych, okrągłych stołów
i mniej formalnych dyskusji zajmowali się pogłębioną
interpretacją zjawisk, jakie na naszych oczach zmieniają
rzeczywistość Starej Europy.
Ożywionej wymianie myśli sprzyjała obecność
wielkich nazwisk - wśród ponad 180 tegorocznych
panelistów i gości Forum pojawili się m.in.: Donald
Tusk – przewodniczący Rady Europejskiej, Jeffrey Sachs
- jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów świata
i współautor polskiej transformacji, Maroš Šefčovič wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds.

Międzynarodowy charakter
Międzynarodowy dialog liderów polskiej gospodarki
i polityki z liderami UE jest jednym z głównych celów
EFNI. Piąta edycja pokazała, że co roku udaje się nam
ten dialog pogłębiać. W 2015 r. potwierdzający dowodem
była obecność kluczowych polityków unijnych, szefowej
BUSINESSEUROPE, liderów najsilniejszych organizacji
biznesowych z Francji i Niemiec oraz wielu intelektualistów zachodnioeuropejskich i opiniotwórczych mediów.
Międzynarodowy wymiar EFNI znalazł swoje odzwierciedlenie również w programie. Wśród wydarzeń Forum
znaleźć można było m.in. rozmowy dot. biznesowych
aspektów partnerstwa transatlantyckiego w ramach
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Biznesowego Trójkąta Weimarskiego, pozycji mediów
wobec narastających radykalizmów (Forum Publicystów
Europejskich), korytarzy transportowych z Bałtyku na
południe Europy (Inicjatywa Bałtycka), a także potencjału reform na Ukrainie.

Worldgroup, Polska Agencja Prasowa, PGNiG, Polski
Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu”,
Starcom MediaVest Group, „Warsaw Business Journal
Observer”, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych
Lewiatan, Związek Pracodawców "Transport i Logistyka
Polska".
Wśród partnerów merytorycznych znaleźli się:
Ashoka, Aspen Institute Prague, Centrum Stosunków
Międzynarodowych, demosEUROPA, ECFR, Instytut
Spraw Publicznych, POLITYKA INSIGHT, Respublica,
THINKTANK, Global Compact w Polsce – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact oraz
World Academy of Art and Science.
Oficjalnym przewoźnikiem EFNI 2015 był PLL LOT
SA, zaś producentem wykonawczym wydarzenia była
agencja IDFX.

Partnerzy EFNI 2015
Jak co roku EFNI skupiło silne instytucje i firmy. Patronat honorowy nad Forum objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlament Europejski.
Wśród partnerów instytucjonalnych znaleźli się:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Komisja Europejska
oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Partnerami strategicznymi zostali: MetLife, PKN
ORLEN S.A., PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik
Gazeta Prawna”, Grupa Onet.pl oraz Telewizja Polska.
Parterem Gali otwierającej EFNI był Bank Pekao
S.A., natomiast w gronie partnerów głównych znaleźli
się: Biznes.pl, BMW, Citi Handlowy, Discovery, „Forbes”, France 24, „Gazeta Giełdy Parkiet”, Intel, Microsoft, „Newsweek”, Orange, Polskie Koleje Państwowe
SA, Silvermedia.
Wśród partnerów wspierających EFNI 2015 byli:
AMS, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Gazeta Wyborcza”, Havas Worldwide, „LIBERTÉ!”, McCANN

Pozytywne oceny
W badaniu przeprowadzonym przez Millward Brown
wśród 24% uczestników EFNI 2015, większość bardzo
dobrze i dobrze oceniła: program, panelistów, miejsce,
klimat i możliwości networkingowe wydarzenia.
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O dialogu społecznym z prezydentem RP

Debata na temat ochrony danych osobowych

W debacie na temat przyszłości dialogu społecznego, na
zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego,
Konfederację Lewiatan reprezentowała Henryka
Bochniarz. Razem z ministrem Władysławem KosiniakKamyszem oraz przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych rozmawiano na temat
możliwości przedstawienia wspólnego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która skutecznie
miałaby zastąpić Trójstronną Komisja ds. SpołecznoGospodarczych. Strony były zgodne, że możliwe jest
porozumienie, konieczne jest jednak doprecyzowanie
jego treści. Dialog jest jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa - podkreślił prezydent
Bronisław Komorowski podczas spotkania.

W Brukseli odbyła się debata śniadaniowa poświęcona
wpływowi projektu rozporządzenia o ochronie danych
osobowych na MŚP. Wydarzenie zorganizowane zostało
we współpracy z Michałem Bonim i Axelem Vossem,
posłami do Parlamentu Europejskiego.
W spotkaniu udział wzięli posłowie zaangażowani w prace nad projektem, przedstawiciele instytucji
unijnych, firm oraz organizacji pozarządowych. Osią
dyskusji był przygotowany przez Konfederację Lewiatan i Izbę Gospodarki Elektronicznej raport, szacujący
koszty, jakie małe i średnie przedsiębiorstwa musiałyby
ponieść gdyby przyjęto projekt w wersji zaproponowanej
przez Parlament Europejski.
Dyskusja poświęcona była też wymogom projektu co
do zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwości wykorzystania tzw. danych spseudonimizowanych,
profilowania i wprowadzenia tzw. mechanizmu one-stop-shop, czyli podlegania jurysdykcji jednego organu
ds. ochrony danych przez firmy prowadzące działalność
w kilku państwach członkowskich.

19
Henryka Bochniarz jedną z 50 najbardziej
wpływowych Polek
W opublikowanym przez Gazetę Wyborczą rankingu
najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, znalazła się na 5.
miejscu w kategorii Innowatorki. Pierwsza lokata przypadła dr Irenie Eris. Gazeta Wyborcza opracowała ranking
50 kobiet o szczególnej sile oddziaływania, w podziale na
kategorie, tj. innowatorki, liderki opinii, kobiety sportu,
kultury i sztuki. W tworzeniu rankingu oparto się na
danych statystycznych dostępnych w internecie. Wśród
kryteriów brano pod uwagę: liczbę zindeksowanych
w Google materiałów na temat danej osoby pochodzących z mediów tradycyjnych, jak i portali internetowych,
popularność w mediach społecznościowych (Twitter,
Facebook, Instagram) oraz liczbę filmów z daną osobą na
YouTube.
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2
firm członkowskich Lewiatana była poświęcona projektowi unii energetycznej. Šefčovič starał się przybliżyć dlaczego projekt Unii Energetycznej jest ważny
dla przedsiębiorców w Polsce. Rozmowy w Brukseli
dotyczyły partnerstwa UE-USA (TTIP). Komisarz
Malmström nie uciekała od odpowiedzi na trudne pytania, np. o to, kiedy będą negocjowane zapisy ważne dla
sektora satelitarnego (runda letnia) czy też, w jaki sposób
europejscy negocjatorzy zamierzają zapewnić zapisy
chroniące prawa pracownicze dla obywateli UE podejmujących pracę w USA.

Unijni komisarze gośćmi Lewiatana
w Warszawie i Brukseli
W warszawskim biurze Lewiatana gościł wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. energii, Maroš
Šefčovič, w Brukseli odbyło się zaś spotkanie z komisarz
Cecilią Malmström. - Ta wizyta jest wyrazem nowego
otwarcia w Komisji Europejskiej i chęci wsłuchiwania
się w głos biznesu. Doceniamy ją tym bardziej, że nasza
organizacja została uznana za najlepszego partnera do
rozmów - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent
Konfederacji Lewiatan. Warszawska debata z udziałem
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wień publicznych wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę.
Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego podejścia,
właściwych procedur oraz - co najważniejsze - dobrych
praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu
rozstrzygania przetargów.

4
Polskie start-upy jadą do Doliny Krzemowej
V4 TechMatch Silicon Valley to wspólny projekt czterech
organizacji: Konfederacji Lewiatan z Polski, Startup
Yard z Czech, Innovacio z Węgier i SOVVA ze Słowacji.
W ramach projektu trzy firmy technologiczne z Polski: XTRF Translation Management System, Zencard
i SESAME+, laureaci ogłoszonego wcześniej konkursu,
wzięły udział w pierwszej wspólnej prezentacji start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w Dolinie
Krzemowej. XTRF Translation Management System
to internetowa platforma umożliwiająca automatyczne
zarządzanie projektami związanymi z tłumaczeniami.
Zencard oferuje unikalne rozwiązanie umożliwiające
traktowanie każdej karty płatniczej jako karty lojalnościowej. SESAME+ umożliwia nowy niezawodny sposób
identyfikacji użytkowników wielu rozwiązań komunikacyjnych lub użytkowych.

6
Spotkanie Henryki Bochniarz
z premier Ewą Kopacz
Co roku z okazji Dnia Kobiet Gabinet Cieni Kongresu
Kobiet, w którym prezydent Lewiatana pełni funkcję
wicepremiera, spotyka się z urzędującym premierem,
by dyskutować o propozycjach zmian i potrzebnych
reformach w obszarze życia społecznego i gospodarczego. Premier Ewa Kopacz przyjęła przedstawicielki
kobiecego Gabinetu Cieni w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Rozmowy dotyczyły m.in. propozycji zmian
systemu podatkowego, potrzeby rozwijania infrastruktury sprzyjającej łączeniu przez kobiety życia zawodowego
z macierzyństwem, koniecznych zmian na rynku pracy,
kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb
pracodawców itp.

5
Katalog dobrych praktyk w zamówieniach
publicznych

7

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan
opracowała katalog dobrych praktyk. Zestawienie,
które zostało przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych, ma na celu ułatwienie zamawiającym praktyczną
realizację nowych przepisów. Dokument jest swoistym
vademecum umożliwiającym właściwe konstruowanie
przetargów, co tym samym zabezpiecza interes wszystkich uczestników rynku - zamawiającego, wykonawcy
oraz pracowników. Uwzględnia on tak istotne aspekty
jak: wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych
kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli
kryterium ceny, wymaganie zatrudnienia pracowników
na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień
publicznych oraz pełną waloryzację umów w toku na
podstawie art. 142 ust. 5 znowelizowanej ustawy PZP.
Sama nowelizacja nie wystarczy, by w obszarze zamó-

Rekordowe spotkanie członków
Lewiatana w Krynicy
Wyjazdowe spotkanie członków Konfederacji Lewiatan
w Krynicy okazało się wyjątkowym wydarzeniem pod
względem frekwencji, rywalizacji na stoku, ale także
dyskusji. W tegorocznym wyjeździe udział wzięła rekordowa liczba aż 135 przedstawicieli biznesu. W rozegranych na stokach Jaworzyny Krynickiej, IX Narciarskich
Zawodach Lewiatana zwyciężył Aleksander Drzewiecki
z firmy Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe S.A., drugie
miejsce zajął Grzegorz Szczepański z Hill and Knowlton
Poland, a podium uzupełnił Mirosław Sędłak z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Wśród pań najlepsza okazała się Anna Kwiatkiewicz
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z Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, wyprzedzając Marinę Szczepek i Joannę Orfinger. Nowością był
udział sporej liczby dzieci, które doczekały się po raz
pierwszy w historii zawodów swojej odrębnej klasyfikacji
w zawodach i nagród. Najlepszym narciarzem młodego
pokolenia okazał się Eryk Czepczyński, który wyprzedził Weronikę Wojnarowską i Olę Lasek. Tuż za podium
uplasowały się Karolina Orfinger i Zosia Czepczyńska.
W zawodach uczestniczyło 51 zawodników. Większość
wyjazdu przedstawiciele władz, członkowie i eksperci Lewiatana spędzili jednak nie na stoku Jaworzyny
Krynickiej lecz w sali konferencyjnej hotelu SPA Dr
Irena Eris w Krynicy. Dyskusje dotyczyły sytuacji
gospodarczej w Polsce i na świecie oraz największych
zagrożeń i wyzwań z jakim będą musieli zmierzyć się
w najbliższym czasie przedsiębiorcy. Zwieńczeniem
wyjazdu był wieczór liryczny z Beatą Paluch z Piwnicy
pod Baranami.

Henryka Bochniarz podkreśliła w tym kontekście, że
działania młodych ludzi w Grecji i w Hiszpanii dowodzą, że oczekują oni od państwa głównie zabezpieczenia
i zasiłków, a nie przestrzeni do rozwijania własnych firm.
Trzeba zatem pracować nad zmianą takich postaw.

31
Finlandia - stabilny partner biznesowy dla
Polski – seminarium biznesowe
W Sali Notowań GPW SA w Warszawie Konfederacja
Lewiatan zorganizowała seminarium biznesowe poświęcone współpracy gospodarczej Polki i Finlandii.
Partnerami wydarzenia byli Ministerstwo Gospodarki
oraz Team Finland, czyli połączony zespół organizacji
biznesu fińskiego EK oraz FINPRO - państwowej instytucji odpowiedzialnej za promocję fińskiego eksportu,
inwestycji i turystyki. Seminarium odbyło się przy okazji
oficjalnej wizyty Sauli Niinistö - Prezydenta Republiki
Finlandii w Polsce, a udział w nim wzięli: Prezydent
Bronisław Komorowski, Wicepremier Janusz Piechociński oraz ministrowie gospodarki i rolnictwa Finlandii
- Jan Vapaavuori i Petteri Orpo. Uczestnicy seminarium
wskazali, że gospodarki Polski i Finlandii nie stanowią
dla siebie konkurencji. Istnieją natomiast duże niewykorzystane możliwości łączenia fińskich osiągnięć
w biotechnologii, informatyce i czystych technologiach
z polskim dynamizmem rynkowym i innowacyjnością
polskich firm, szczególnie w sektorze MŚP. Obydwie
strony zachęcały firmy do bliższego zainteresowania się
inwestycjami bezpośrednimi w swoich krajach. W seminarium uczestniczyło ponad 150 osób z Polski i Finlandii, głownie przedstawiciele biznesu z obydwu krajów.
Byli wśród nich szefowie i właściciele 10 największych
korporacji fińskich, prowadzących działalność w Polsce.

25
Henryka Bochniarz w debacie z noblistą
Muhammadem Yunusem
Dlaczego nierówności na świecie rosną tak szybko? Czy
crowdfunding to sygnał zmiany trendów w rozwoju
biznesu? Jak ekonomia społeczna może pomóc uzdrowić gospodarkę? Na te pytania odpowiadali uczestnicy
współorganizowanego przez Konfederację Lewiatan
panelu pt. "Can social economy help Europe fly again?",
który odbył się w ramach konferencji poświęconej ekonomii społecznej z udziałem gościa specjalnego - laureata
Nagrody Nobla, twórcy idei mikrokredytów - Muhammada Yunusa. Debatę z noblistą moderowała Henryka
Bochniarz, prezydent Lewiatana. Uczestnikami panelu
byli także europoseł Michał Boni oraz Iris van der Verken z Global Compact Network Belgium. Noblista M.
Yunus zwrócił uwagę, że obecny system stwarza wielkie
nierówności na poziomie generowanego dochodu, które
z czasem się utrwalają. Dla dobra wszystkich trzeba
znaleźć sposób ich usunięcia. Wskazał, że wielkim problemem w chwili obecnej jest bezrobocie ludzi młodych.
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21
Wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainene
w Lewiatanie

na likwidowaniu barier, które mogą w tym przeszkodzić.
Stąd tak ważne jest wsłuchiwanie się w głos przedsiębiorców. - Potrzebujemy rozmowy z biznesem, by wiedzieć, jak uregulować przyszłość - powiedział wiceprzewodniczący Katainen na spotkaniu z przedstawicielami
firm. Rozmowa dotyczyła także sektora MSP, umowy
o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i wyzwań
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku. W spotkaniu udział wzięli
m.in. przedsiębiorcy z firm: Orange Polska, Polenergia,
Cemex Polska, City Handlowy, Polpharma, Adamed,
IBM, Google, GDF, EDF.

Przedstawiciele firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan mieli możliwość zgłoszenia swoich uwagi do planu
Junckera na spotkaniu z wiceprzewodniczącym Komisji
Europejskiej, Jyrki Katainenem, odpowiedzialnym m.in.
za przygotowanie i wdrożenie planu Junckera, który
nowa Komisja Europejska traktuje jako jeden z najważniejszych projektów w tej kadencji. Wiceprzewodniczący
zapewnił, że przekaże uwagi przedsiębiorców w Brukseli. Podkreślił, że głównym celem planu inwestycyjnego
jest poszerzenie rynku wewnętrznego i Komisji zależy
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Wręczenie Nagród Lewiatana

Morskie Regaty Lewiatana w Chorwacji

Kapituła Nagród Lewiatana i Zarząd Konfederacji Lewiatan uhonorowały w tym roku cztery osoby:
Leszka Gierszewskiego, Lenę Kolarską-Bobińską,
Andrzeja Koźmińskiego i Adama Michnika. Nagrody
zostały wręczone podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w obecności prezydenta Bronisława
Komorowskiego. - Edukacja, przedsiębiorczość i media
to pola aktywności tych, których wyróżniliśmy w tym
roku. Nie odniesiemy sukcesów bez dobrej edukacji, bez
efektywnej i innowacyjnej gospodarki, bez odbudowania
wzajemnego zaufania i zdolności współpracy. Musimy
zmienić sposób prowadzenia publicznej debaty, w czym
media mają do odegrania swoją rolę. Nasi czterej laureaci
to ludzie, którzy położyli nie jedną cegłę pod budowę
ważnych instytucji i reform. Jako osoby publiczne - sami
stali się instytucjami - powiedziała Henryka Bochniarz,
prezydent Konfederacji Lewiatan. Gala Nagród Lewiatana zgromadziła ponad 1000 osób. Na zakończenie
uroczystości uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu
Leszka Możdżera i orkiestry kameralnej AUKSO pod
batutą Marka Mosia. Partnerem Gali była firma Metlife.

W ostatnim tygodniu maja odbyły się już V Regaty
Morskie Konfederacji Lewiatan. Załogi ścigały się na
północnym Adriatyku w okolicach Puli w Chorwacji.
Zwycięzcami zostali reprezentanci TÜV Rheinland
Polska z prezesem zarządu Januszem Grabką jako
sternikiem. Na drugim miejscu sklasyfikowano załogę
firmy Telkam z Lublina. Jachtem kierował Jarosław
Urban – szef firmy. Trzecie miejsce zdobyła załoga firmy
Ergis. I w tym przypadku sternikiem był jej szef Tadeusz
Nowicki. Pogoda w tym roku sprzyjała żeglarzom. Było
słonecznie i wietrznie przez pierwsze dwa dni zawodów.
Dopiero w piątek, ostatniego dnia, wiatr osłabł, choć
wystarczył do ukończenia wyścigu na żaglach. Dobry
humor dopisywał uczestnikom, i podczas pobytów
w portach, i podczas dwóch wspólnych kolacji integracyjnych połączonych z koncertem szantowym i tańcami.

26
Jak dbać o interesy w Brukseli - seminarium
Decyzje zapadające w Brukseli wpływają na funkcjonowanie wszystkich firm europejskich. Ponad 70 proc. prawa dotyczącego przedsiębiorców, powstaje właśnie w instytucjach unijnych. Mimo tego, aktywność naszych firm
jest na forum unijnym bardzo słaba. Misją Lewiatana jest
wspieranie polskich firmy w skuteczniejszym zabieganiu
o swoje interesy w Unii Europejskiej i dlatego zorganizowaliśmy seminarium pt.: „Nic o nas bez nas. Jak skutecznie zabiegać o interesy w Brukseli?”. Podczas spotkania
przedstawiciele biznesu dowiedzieli się jak mogą swoje
interesy w Brukseli, jakie jest oddziaływanie Polski na
proces stanowienia prawa w UE, jakie są teorie regulacji
oraz jaki jest wpływ prawa UE na prawo krajowe.
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E-faktury nadal nie dla wszystkich

Lewiatan opracował „Czarną Listę Barier
w ochronie zdrowia”

Jak wynika z tegorocznego badania, o e-fakturach słyszał już niemal każdy Polak, a ich wykorzystanie wśród
klientów indywidualnych w ciągu ostatnich dwóch lat
prawie się podwoiło (z 37 proc. w 2013 r. do 64 proc.
w 2015 r.). Niestety pozytywne doświadczenia Polaków
z e-fakturami nie przekładają się na ich popularność
w polskich firmach. Badanie przeprowadziła koalicja
„Wybieram e-faktury", w skład której wchodzą Konfederacja Lewiatan, Orange Polska, UPC Polska oraz
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o. o. Miało ono odpowiedzieć na pytanie o popularność e-faktur w Polsce
oraz zidentyfikować główne bariery dla dalszego rozwoju
elektronicznego fakturowania. O e-faktury zapytano
reprezentatywną grupę Polaków w wieku powyżej 25
lat oraz przedstawicieli 300 firm prowadzących działalność w Polsce. Koalicja nieustannie prowadzi działania
edukacyjne i promocyjne na rzecz obalania mitów oraz
informowania o zaletach elektronicznego fakturowania.

Wprowadzenie realnego koszyka świadczeń gwarantowanych, dopłat i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, opracowanie jasnych kryteriów kontraktowania
gwarantujących jak najwyższą jakość obsługi pacjenta,
włączenie do systemu opieki farmaceutycznej oraz
stworzenie nowej polityki lekowej państwa, to jedne z propozycji, które znalazły się w opracowanej
przez Konfederację Lewiatan „Czarnej Liście Barier
w ochronie zdrowia". Dokument ma na celu wskazanie
szczególnie istotnych obszarów wymagających pogłębionej analizy i zmiany w celu poprawy jakości polskiej
służby zdrowia.

17
Lewiatan i Genesis PR laureatami nagrody
IPRA Golden World Awards

12

Zwycięska kampania dotyczyła regulacji w prawie
zamówień publicznych. Konfederacja Lewiatan i Genesis
PR zdobyły nagrodę IPRA w kategorii „Public Affairs:
agency". Dzięki naszym działaniom rzeczniczym w lipcu
2014 roku Sejm przegłosował długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), dzięki
czemu można oczekiwać stopniowej stabilizacji na rynku
pracy, dalszego spadku bezrobocia, a nawet ograniczenia
szarej strefy w zatrudnieniu.

Powołanie Fundacji „Marka dla Polski”
Konfederacja Lewiatan, KIG, Pracodawcy RP i SKM SAR
oficjalnie zainaugurowały działalność Fundacji „Marka dla
Polski". Jej głównym celem jest podejmowanie inicjatyw mających przyczynić się do stworzenia silnej marki narodowej
oraz poprawienia wizerunku kraju i polskich brandów za
granicą. Fundacja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi
środowiskami i chce skupić wokół idei podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną.
- Polska potrzebuje wyrazistego wizerunku, z którym wiążą
się konkretne wartości i skojarzenia. Od lat w zestawieniu
TOP 500 marek na świecie brakuje polskich firm, a przy rosnącej międzynarodowej konkurencji zmiana tej sytuacji jest
dużym wyzwaniem. Dlatego dostrzegliśmy potrzebę wsparcia państwa, a tym samym rodzimych przedsiębiorców,
w zakresie stworzenie marki Polska - powiedziała Henryka
Bochniarz, Prezydent Fundacji „Marka dla Polski".
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25 – 27

Konferencja w partnerstwie z Akademią
Rozwoju Filantropii pt.: Dojrzali i kompetentni. Zarządzanie wiekiem przepisem
na sukces firmy

Europejski Kongres Medyczny
Konfederacja Lewiatan była partnerem Kongresu, który
odbył się w czerwcu w Gdańsku. Odpowiadaliśmy za
przygotowanie i przeprowadzenie panelu pt. „Nowa
unijna perspektywa finansowa. Szanse dla Polski”. Zaproszeni do dyskusji goście omówili możliwości wykorzystania w Polsce środków finansowych z centralnych
Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020.
Celem tej sesji była też wymiana doświadczeń, a także
prezentacja dobrych praktyk wdrażania RPO w ochronie
zdrowia.

Konferencja miała na celu przedstawienie przedsiębiorcom z województwa mazowieckiego w jaki sposób mogą
przygotować się do zmian demograficznych i odnieść korzyści z wprowadzenia zarządzania wiekiem w firmach.
W szczególności omówiono możliwości zarządzania
starzejącym się personelem, wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego do rozwoju i aktualizacji
kompetencji pracowników oraz korzyści wynikających
z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
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Ale przed nami kolejne trudne zadania. Dlatego ogłosiliśmy Manifest Dialogu, który uczestnicy spotkania
podpisywali, deklarując zobowiązanie na rzecz realizacji
zasad w nim opisanych. Podczas wieczoru był także
czas na rozmowy, umilane muzyką, fotobudkę, loterię,
wystawców itd. Partnerem strategicznym spotkania był
Związek Pracodawców Branżowych PSC, partnerami
głównymi: Medical Spa Bristol, Enel-Med i Związek
Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.
Dziękujemy także za wsparcie firmom: Coca Cola, Grupa TRIP, Laboratorium Dr Irena Eris, Amway, Procter
& Gamble.

Letnie Spotkanie Przyjaciół Lewiatana
/ogłoszenie Manifestu Dialogu
Letnie Spotkanie Przyjaciół było okazją do rozmowy, zarówno tej merytorycznej, poświęconej tematyce dialogu
społecznego, jak i prywatnych spotkań z przyjaciółmi
i współpracownikami.
Najważniejszym punktem wieczoru było ogłoszenie
Manifestu Dialogu - zestawu zobowiązań i postulatów
środowiska pracodawców, dotyczących rozwijania kapitału społecznego. Uchwalenie ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego to szansa na powrót do dialogu społecznego.

42

Kalendarium 2015 - sierpie ń

SIERPIEŃ

28

nem Syksonem, a na trzecim miejscu reprezentanci
Multi Packaging Solutions z Wojciechem Greleckim
u steru. Załoga Zarządu Konfederacji Lewiatan otarła
się o podium, zajmując czwarte miejsce w klasie oraz
w klasyfikacji generalnej. Zanim na jeziora wypłynęła
flotylla jachtów kabinowych, w pierwszym dniu regat,
miłośnicy Omeg ścigali się w rzęsistym deszczu na
Jeziorze Mikołajskim. W dwóch biegach wzięło udział
11 załóg. Na pierwsze miejsce na podium wpłynęła ekipa
KPMG Advisory ze sternikiem Janem Domańskim.
Drugie miejsce zdobyła załoga Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego z Tomaszem Modzyniewiczem,
a na trzeciej pozycji znalazła się Omega Hoteli SPA Dr
Irena Eris ze sternikiem Tomaszem Cybulą. Zmagania
na jachtach kabinowych upłynęły pod znakiem słońca,
sprzyjających wiatrów i sportowej rywalizacji na Jeziorze
Tałty oraz Mikołajskim. W zgodzie z tradycją wieczorne
spotkania załóg miały szantowy i integracyjny charakter.
W piątek wystąpił OKAW Sztorm, a w sobotę ognistym
tańcom towarzyszyła muzyka zespołu Korzuh.

28 – 30
VIII Regaty Lewiatana z rekordową
liczbą załóg
Żeglarskie zmagania firm członkowskich Konfederacji
Lewiatan odbyły się po raz w Mikołajkach. W trzydniowych regatach wzięło udział aż 35 załóg rywalizujących
w dwóch klasach: jachtów kabinowych 24-25 stóp oraz
jachtów 26-27 stóp. W pierwszej z tych klas na najwyższym podium stanęła załoga Oriflame ze sternikiem
Katarzyną Bieńkowską. W grupie jachtów większych
zwyciężyła ekipa wytrawnych żeglarzy z Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych pod
sterami Norberta Nowickiego. Druga w klasie 24-25
była załoga Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego z Tomaszem Mozdyniewiczem jako sternikiem,
a trzecie Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris
z Radkiem Guzowskim. Jako drudzy w klasie 26-27
uplasowali się przedstawiciele Bell PPHU z Sebastia-
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VII Kongres Kobiet

Komisarz UE Johannes Hahn w Lewiatanie

Ponad siedem tysięcy kobiet i mężczyzn z całej Polski,
dziesiątki paneli, warsztatów i debat m.in. o roli kobiet
w gospodarce i życiu społecznym. Ogólnopolski Kongres
Kobiet na warszawskim Torwarze odbył się pod hasłem
„Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?". Gościem
specjalnym była premier Ewa Kopacz. Tegoroczny
kongres tradycyjnie poświęcony był tematom ważnym
z punktu widzenia kobiet - od kwestii społecznych, przez
gospodarcze aż po światopoglądowe. Debaty odbywały
się w blokach tematycznych. Po raz pierwszy na Kongresie pojawiła się także oferta tematyczna skierowana
do młodych dziewczyn. Jak co roku zostały przyznane
wyróżnienia, osobom działającym na rzecz kobiet. Nagrodę Różnorodności Kongresu Kobiet otrzymał
premier Jerzy Buzek, natomiast laureatką Nagrody VII
Kongresu Kobiet została jego zaangażowana działaczka Agnieszka Graff. Nagrodzona przedstawiła listę kilkunastu postulatów, które Kongres przekaże prezydentowi,
premier i parlamentarzystom. Wśród postulatów VII
Kongresu Kobiet znalazły się m.in.: wprowadzenie kwot
w biznesie jako elementu przejrzystych mechanizmów
awansu w firmach (w pierwszej kolejności w spółkach
Skarbu Państwa); promowanie aktywnego ojcostwa
poprzez wydłużenie urlopów ojcowskich do dwóch
miesięcy; radykalne zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, finansowanych z budżetu państwa; uznanie wartości bezpłatnej pracy kobiet w sferze
domowej (prace opiekuńcze) - zrównanie ich uprawnień
i świadczeń z tymi, jakie przysługują w sferze płatnej
pracy zawodowej.

Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn spotkał
się z firmami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan.
W KE odpowiada on m.in. za współpracę z krajami
ościennymi Unii, w tym Ukrainą. Spotkanie poświęcone
było warunkom prowadzenia działalności gospodarczej
na Ukrainie, napotykanych przeszkodach, barierach
i problemach, z którymi przedsiębiorcy muszą się tam
borykać. Wiedza polskich przedsiębiorców o sytuacji
i relacjach gospodarczych z Ukrainą była bardzo ważna
dla Komisji Europejskiej, bo m.in. na tej podstawie,
projektowane były działania na rzecz wzmocnienia
współpracy gospodarczej UE - Ukraina w kolejnych
miesiącach.
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przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców
i rządu. Powołał ich prezydent Andrzej Duda na wniosek
organizacji, a w przypadku rządowych członków Rady premiera. Konfederację Lewiatan w Radzie reprezentują: Henryka Bochniarz - Prezydent, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - Główna Ekonomistka, Jeremi
Mordasewicz - Doradca Zarządu, Jacek Męcina - Doradca Zarządu, Marek Kowalski - Przewodniczący Rady
Zamówień Publicznych, Grzegorz Baczewski - Dyrektor
Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy.

13
Polsko-belgijskie rozmowy biznesowe
Pięćdziesięciu prezesów firm belgijskich, wicepremier
rządu i szef MSZ Belgii Didier Reynders, minister
Grzegorz Schetyna, szefowie organizacji biznesowych
z Belgii i Polski na czele z prezydent Lewiatana Henryką Bochniarz wzięli udział w spotkaniu o wzmacnianiu
polsko-belgijskich relacji biznesowych, które odbyło się
13 października na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji wizyty króla Filipa i jego małżonki Matyldy. Szefowa
Lewiatana w swoim wystąpieniu podkreśliła, że projekt
europejski obecnie przeżywa kryzys ze względu na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, a odpowiedzią na te
zagrożenia, których nie da się łatwo rozwiązać poprzez
mechanizmy polityczne, jest współpraca ekonomiczna
zarówno na poziomie europejskim, jak i pomiędzy poszczególnymi krajami. Potrzebujemy więcej współpracy
gospodarczej, a nie tworzenia barier. Henryka Bochniarz
wskazywała, jak silna jest polska gospodarka i zachęcała do inwestowania w Polsce. Zaznaczyła, że wymiana
handlowa między Polską i Belgią ma ogromny potencjał
rozwoju. Handel i inwestycje będą napędzały tę współpracę. W lunchu wzięło udział liczne grono zarówno
polskich i jak i belgijskich przedsiębiorców reprezentujących sektory takie jak budownictwo, biotechnologia,
finanse i bankowość, nowoczesne technologie, IT czy
handel. Spotkanie było dobrą okazją, aby nawiązać nowe
relacje biznesowe oraz doświadczenia pomiędzy przedstawicielami biznesu z obu państw.

28
Konferencja o mediacji w wymiarze
gospodarczym
„Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej"
to tytuł konferencji zorganizowanej przez Centrum Mediacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju w Hotelu
Marriott w Warszawie. Wśród ponad stu gości znaleźli
się prawnicy, mediatorzy, przedsiębiorcy, wykładowcy
akademiccy i przedstawiciele mediów. Choć jak na wstępie
podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji
Lewiatan, „Mediacja dotyczy prawie każdego aspektu
życia", wydarzenie było poświęcone mediacji w wymiarze
gospodarczym, w której promowanie Konfederacja Lewiatan szczególnie się angażuje. Prezydent Bochniarz odniosła
się do najnowszego raportu Doing Business, według
którego średni czas rozwiązywania sporów gospodarczych
w Polsce wynosi aż dwa lata. Poprawa obecnego stanu
rzeczy jest możliwa dzięki rozwojowi mediacji, gdzie rola
prawników jest nie do przecenienia. Podczas konferencji
przyznano kilka nagród osobom i instytucjom wspierającym mediację w Polsce. Inicjatywa sygnatariuszy deklaracji „Rok 2015 Rokiem Mediacji Gospodarczej" nagrodziła
następujące osoby: Ewę Malinowską, Wiceprezes Sądu
Okręgowego w Warszawie, Kancelarię Kochański, Zięba
i Partnerzy oraz Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy
w Bydgoszczy. Konferencja zrealizowana została w ramach
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji".

22
Lewiatan w Radzie Dialogu Społecznego
Prezydent Andrzej Duda powołał członków Rady
Dialogu Społecznego. W Radzie, która zastąpiła Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych
zasiadło 59 osób, w tym silna reprezentacja Konfederacji Lewiatan. Tak jak w Komisji, w Radzie zasiądą

47
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27 – 29
Jesienne spotkanie członków Lewiatana
w Ossie
Ponad 170 przedstawicieli firm członkowskich i zaproszonych gości dyskutowało przez dwa dni o najważniejszych
wydarzeniach gospodarczych i politycznych w Polsce
oraz w Europie. Spotkanie rozpoczęło się posiedzeniem
Rady Głównej, w trakcie którego podsumowano działania
Konfederacji Lewiatan w 2015 roku oraz przedstawiono
plany na 2016 rok. Po spotkaniu Rady Głównej odbył się
panel przedsiębiorców i ekonomistów poświęcony sytuacji
gospodarczej i prognozom na 2016 rok. Kondycję firm i poszczególnych sektorów zgromadzonym gościom przybliżyli: Jakub Borowski, Stanisław Kluza, Adam Rozwadowski,

Andrzej Rzońca, Katarzyna Łakińska i Paweł Smoleń.
Po kolacji gościliśmy Piotra Dudę, przewodniczącego NSZZ Solidarność. Pomimo późnej pory dyskusja
zgromadziła 150 osób. Wydarzenie to potwierdziło, jak
ważny i potrzebny jest dialog pomiędzy przedsiębiorcami i związkami zawodowymi.
W sobotę pierwsza sesja plenarna poświęcona była
nowej ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Popołudniowe dyskusje toczyły się wokół nowej rzeczywistości
politycznej związanej ze zmianą w obozie władzy (sesje:
Zrozumieć Polskę i Polaków, Krajobraz po wyborach
oczami publicystów, Europa i Świat 2016).
Spotkanie zakończyła tradycyjnie uroczysta kolacja,
podczas której z recitalem wystąpiła Katarzyna Groniec.
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Inauguracja serwisu CLB 2015
Z 12 już edycji Czarnej Listy Barier Lewiatana wynika, że nadal w wielu obszarach mamy do czynienia
z biurokracją i szkodliwymi przepisami. Przedsiębiorcy
wskazywali, że najbardziej uciążliwe są wysokie i skomplikowane podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne, szara strefa, nieelastyczne prawo pracy, niejasne
i niestabilne przepisy, skomplikowane procedury administracyjne, czy niedostosowanie kierunków kształcenia
do potrzeb gospodarki.
Przedsiębiorcy zgłaszali także ograniczenia w dostępie
do rynku usług publicznych: opieki zdrowotnej, edukacji, komunalnych oraz:
• niski poziom oszczędności, szczególnie długoterminowych, ograniczający możliwość finansowania inwestycji,
• interwencje rządu prowadzące do nieefektywnej
alokacji zasobów pracy i kapitału, jak np. dotowanie
niskowydajnego rolnictwa i górnictwa, kosztem nowoczesnych branż,
• bezplanową urbanizację, obniżającą efektywność
inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną,
• niską efektywność wydatkowania pomocy z UE.
Czarna Lista Barier jest dostępna i systematycznie uzupełniana na stronie internetowej http://www.listabarier.pl/

9
Sąd Arbitrażowy Lewiatan ma 10 lat
Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze
gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami
krajowymi, jak i międzynarodowymi.
W ciągu 10 lat działalności, Sąd realizował dwa
kilkuletnie projekty: „Promocja polubownych metod

rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Konkurencyjność Arbitrażu” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Dzięki temu projektowi stworzono system
elektronicznego Intranetu Sądu Arbitrażowego Lewiatan (ISAL), wspomagającego prowadzenie postępowań
arbitrażowych.
Sąd zorganizował 4 edycje konkursu arbitrażu, w których wzięło udział ponad 200 drużyn składających się
z aplikantów radcowskich i adwokackich. Sąd był też
współorganizatorem i partnerem licznych szkoleń i konferencji. Cyklicznie organizował tematyczne spotkania
Klubu Arbitra, w których udział brali prawnicy zainteresowani tematyką (nie tylko prawnicy związani z sądem
arbitrażowym). Odbyły się 3 edycje międzynarodowej
konferencji dotyczącej transakcji fuzji i przejęć.
Prezes Sądu dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
brała udział w licznych międzynarodowych konferencjach w Paryżu, Londynie, Sztokholmie, Moskwie, Kijowie i innych. Występowała także jako arbiter i trener
w konkursach VIS Moot za granicą.
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Wicepremier Mateusz Morawiecki
w Lewiatanie
Mateusz Morawiecki, szef Ministerstwa Rozwoju spotkał
się z członkami Konfederacji Lewiatan. Podczas spotkania mówił o gospodarczych priorytetach i wyzwaniach
nowego rządu. Wskazywał na konieczność zwiększenia
inwestycji i zachęcenia Polaków do oszczędzania. Zapowiedział wprowadzenie wielu ułatwień dla prowadzenia
działalności gospodarczej. Odpowiadał też na pytania
pracodawców.

LEWIATAN
głosem biznesu

Naszą misją jest zapewnienie jak najlepszych
warunków sprzyjających rozwojowi firm,
a także wspieranie ich konkurencyjności.
W tym celu działamy aktywnie w Polsce, Unii
Europejskiej, a także na arenie międzynarodowej.
Doświadczony zespół ekspertów i doradców
na bieżąco monitoruje zmiany w prawie oraz
uczestniczy w procesie legislacyjnym. Umożliwia
nam to szybkie reagowanie na niekorzystne dla
firm propozycje zmian w prawie. W tym rozdziale
prezentujemy wybrane projekty legislacyjne,
realizowane w 2015 r.
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PRAWO OGÓLNOGOSPODARCZE / Zamówienia publiczne
Zmiany w ustawie PZP
Cel:
Doprowadzenie do ograniczenia negatywnych skutków dla
przedsiębiorstw wprowadzenia
od 2016 r. oskładkowania
umów cywilnoprawnych oraz
zablokowanie uchwalenia źle
przygotowanej implementacji
dyrektywy UE.

Działania:
2015 to pierwszy pełny rok działania Rady Zamówień Publicznych w Konfederacji
Lewiatan pod przewodnictwem Marka Kowalskiego. Powołanie Rady zbiegło się
w czasie z rządowymi pracami nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Rada obecnie ma ponad 60 członków, reprezentujących firmy zrzeszone
w Konfederacji z wielu branż, m.in.: budownictwo, infrastrukturę, doradztwo,
transport, informatykę, handel, media. Zaangażowanie Konfederacji doprowadziło do kolejnej zmiany w ustawie o PZP, umożliwiającej waloryzację kontraktów w toku. Było to niezwykle ważne dla wielu firm usługowych, realizujących
długoterminowe kontrakty dla administracji publicznej, które mogłyby odczuć
negatywne skutki finansowe ze względu na wejście w życie na początku 2016 r.
dodatkowego oskładkowania umów cywilnych. Drugim sukcesem KL było w 2015
r. zablokowanie – wspólnie z innymi organizacjami – prac nad źle przygotowaną
implementacją dyrektyw UE w zakresie prawa zamówień publicznych. Szczególnie źle przygotowane były przepisy dotyczące tzw. in-house. Dzięki naszej aktywności nowy rząd odstąpił od prac nad poprzednim projektem i w ekspresowym
tempie – we współpracy z Radą Dialogu Społecznego – przygotował nowy projekt,
który będzie rozpatrywany w 2016 r. Rozpoczęliśmy także wspólnie z DZP
projekt „Zmieniamy Zamówienia Publiczne”, w ramach którego przygotowujemy
propozycję kompleksowej zmiany ustawy.
Konfederacja Lewiatan jest także pomysłodawcą powołania zespołu roboczego
ds. zamówień publicznych w Radzie Dialogu Społecznego.

PRAWO OGÓLNOGOSPODARCZE / Jednolity Rynek Cyfrowy
Komunikat Komisji Europejskiej „Jednolity Rynek Cyfrowy dla Europy”
COM(2015) 192 final
Cel:
Ograniczenie wprowadzenia
kolejnych regulacji w prawie
konsumentów i umowach zawieranych on-line. Zwracaliśmy też
uwagę na potrzebę ostrożnego
podejścia do „geoblockingu”.
Walka z treściami pirackimi
w Internecie.

Działania:
Konfederacja Lewiatan sceptycznie odniosła się do zapowiedzi dalszej regulacji
prawa konsumentów i umów zawieranych on-line, które zostały w znacznym
stopniu zharmonizowane Dyrektywą w sprawie praw konsumentów z 2011r.
Zwracaliśmy uwagę na potrzebę ostrożnego podejścia do „geoblockingu”, który
jest uzasadniony, np. wynika z warunków udzielonej przedsiębiorcy licencji. Podkreślaliśmy konieczność walki z treściami pirackimi w Internecie oraz potrzebę
reformy archaicznych przepisów prawa telekomunikacyjnego. Poparliśmy inicjatywy, które mają ułatwić rozwój handlu elektronicznego w Unii Europejskiej.
Nasze postulaty zostały zaprezentowane przedstawicielom gabinetu Komisarza ds. Rynku Cyfrowego, Andrusa Ansipa, podczas spotkania zorganizowanego
w Konfederacji. Konfederacja Lewiatan wzięła też udział w szeregu konsultacji
Komisji Europejskiej przeprowadzanych zgodnie z zapowiedziami Komunikatu.
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Udział w Konsultacjach Komisji Europejskiej w sprawie
umów dotyczących treści
cyfrowych i dóbr materialnych, zawieranych on-line.
Cel:
Konieczność ograniczenia zakresu inicjatywy do relacji pomiędzy
przedsiębiorcą a konsumentem.

Kompromis w sprawie
„made in”
Cel:
Uwzględnienie istniejących już
przepisów sektorowych oraz
pozostawienia przedsiębiorcom
pochodzącym z państw UE
wyboru, co do ewentualnego
oznaczania miejsca pochodzenia
produktu.

Działania:
Konfederacja Lewiatan przekazała do Komisji stanowisko, które wskazywało
m.in. na konieczność ograniczenia zakresu inicjatywy do relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Podkreślaliśmy też trudności w zdefiniowaniu treści
cyfrowych i to, że mogą one podlegać przepisom wielu różnych ustaw. Sceptycznie
odnieśliśmy się też do podejmowania szybkich działań harmonizujących przepisy
konsumenckie, które zostały w dużej mierze ujednolicone dyrektywą z 2011 roku
w sprawie Praw konsumentów. Stanowisko przesłano do Business Europe i unijnych instytucji.
Opinia Konfederacji została w dużej mierze uwzględniona w stanowisku Business Europe, przekazanym przez tę organizację w ramach konsultacji do Komisji
Europejskiej. Stanowisko było jednym z tematów omawianych podczas spotkania
z przedstawicielami Gabinetu Komisarza ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, pana
Andrusa Ansipa.

Działania:
Podkreślaliśmy konieczność uwzględnienia specyfiki branży i postulowaliśmy
nienakładanie dodatkowych obowiązków, w sytuacji gdy unijne przepisy branżowe
regulują już kwestie oznaczania produktów. Zwracaliśmy uwagę na to, że zaproponowane przez Komisję kryteria określania pochodzenia mogą być mylące dla
konsumentów.
Postulat Konfederacji – by zamiast horyzontalnego obowiązku „made in”
przyjąć podejście sektorowe – został uwzględniony w Stanowisku Rządu Polskiego. Ponadto, podczas polsko-włoskiego szczytu gospodarczego Konfederacji Lewiatan i Confindustrii w Mediolanie ( lipiec 2015) podpisany został list
popierający sektorowe podejście do „made in”. Lewiatan przekonał Włochów,
dotychczas popierających propozycję Komisji, do konieczności ograniczenia obowiązku oznakowania produktów krajem pochodzenia tylko do tych branży, które
uważają to za korzystne.

PRAWO OGÓLNOGOSPODARCZE / Deregulacja gospodarki
Projekt ustawy prawo
działalności gospodarczej
Cel:
Przyjęcie projektu, gdyż co
do zasady realizował wskazane
przez nas cele.

Działania:
W 2015 r. rząd przedłożył projekt ustawy – prawo działalności gospodarczej.
Nowa ustawa miała być "konstytucją dla polskich przedsiębiorców" i zastąpić
obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawowym celem regulacji było urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności
gospodarczej. Nowe przepisy miały też służyć wzmocnieniu praw i gwarancji dla
przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan poparła projekt, w tym medialnie, a tak-
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że zaangażowała się w proces legislacyjny, przekazując uwagi i opinie do konkretnych rozwiązań legislacyjnych.
Sejm nie zdążył przed upływem kadencji uchwalić tego projektu.

Ustawa o wspieraniu
polubownych metod
rozwiązywania sporów
Cel:
Przyjęcie ustawy, której nadrzędnym celem było doprowadzenie do szerszego i powszechnego wykorzystywania mediacji
i innych metod pozasądowego
rozwiązywania sporów. Racjonalizacja przepisów dotyczących
obciążania kosztami procesu
strony odmawiające mediacji.

Działania:
W 2014 r. rozpoczęły się prace nad ustawą, zakończone w roku 2015. Nadrzędnym celem ustawy było doprowadzenie do szerszego i powszechnego wykorzystywania mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów (ang.
alternative dispute resolution - ADR) w sprawach cywilnych. Służyć temu mają
zmiany w procedurze cywilnej, zachęty ekonomiczne i promocja ADRów.
Ustawa te cele spełniała i stąd Konfederacja Lewiatan ją poparła. W trakcie prac
legislacyjnych Konfederacja Lewiatan przedłożyła jednak uwagi krytyczne do
niektórych zapisów ówczesnego projektu ustawy, a w szczególności do pomysłu
wprowadzenia regulacji pozwalającej na obciążenie kosztami procesu - niezależnie
od wyniku sprawy - strony, która w sposób nieusprawiedliwiony odmówiła poddania się mediacji lub innej pozasądowej metodzie rozwiązania sporu. Ostatecznie
zapisy te zostały złagodzone w sposób uwzględniający zarówno interesy przedsiębiorców, jak również zapewniając realizację celu ustawy jaką jest zwiększenie
ilości postępowań mediacyjnych.
Dodatkowo w ustawie uwzględniono postulat Konfederacji Lewiatan dotyczący umożliwienia korygowania przychodów i kosztów wynikających z faktur korygujących w bieżącym okresie rozliczeniowym. Zmiana ta wpłynie za
zmniejszenie obowiązków administracyjnych oraz obniży koszty obsługi księgowej przedsiębiorców.
Ostateczny kształt ustawy oceniamy pozytywnie. W przyszłości może się ona
przyczynić do zwiększenia spraw sądowych kończonych ugodą, co często może
oznaczać szybsze i tańsze zakończenie sporu.

PRAWO OGÓLNOGOSPODARCZE / Ochrona konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
Cel:
Ograniczenie ryzyk dla
przedsiębiorców wynikających
z projektu nowelizacji.

Działania:
Na początku 2015 r. UOKiK opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Pierwsza wersja projektu budziła wątpliwości natury
prawnej, a także rodziła ryzyka dla przedsiębiorców. W szczególności w tym
pierwszym etapie prac legislacyjnych, Konfederacja Lewiatan krytykowała poszczególne części nowelizacji, przedstawiając jednocześnie alternatywne propozycje rozwiązań, które w dużym stopniu pozwoliłyby na realizację celów nowelizacji,
z jednoczesnym poszanowaniem praw przedsiębiorców.
Jakkolwiek ostateczny kształt ustawy przyznał prezesowi UOKiK dużo szer-
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sze – nie zawsze uzasadnione – kompetencje, z punktu widzenia przedsiębiorców
wprowadzono wiele zmian zwiększających ich prawa i gwarancje procesowe.
Bardzo pozytywnie oceniamy wprowadzenie konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu na wykorzystanie instytucji „tajemniczego klienta”. Instytucja
ta ma pozwolić na weryfikację, czy przedsiębiorcy wywiązują się ze swoich
obowiązków – w tym w szczególności informacyjnych i czy nie wprowadzają
konsumentów w błąd.
Równie pozytywnie oceniamy wprowadzenie - 2 miesięcznego - terminu na
rozpatrzenie przez SOKiK odwołania przedsiębiorcy od decyzji tymczasowej.
W przypadku odwołania prezes UOKiK obowiązany będzie przekazać odwołanie
wraz z aktami sprawy do SOKiKu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jego wniesienia. W porównaniu z pierwotną wersją projektu jest
to więc krok w bardzo dobrym kierunku, ale nie jest to rozwiązanie optymalne.
Należy pamiętać, że w praktyce decyzja tymczasowa może stanowić bardzo daleko
idącą ingerencję w swobodę działalność gospodarczą, np. poprzez zablokowanie
reklamy, czy konkretnej usługi, zaś terminy dla organów i sądów mają charakter
instrukcyjny. Stąd pytanie, dlaczego również w przypadku decyzji tymczasowej
nie można zastosować analogicznego mechanizmu jak w przypadku instytucji
tajemniczego klienta – czyli uprzedniej zgody sądu?
Z zadowoleniem przyjęliśmy doprecyzowanie w projekcie kwestii nieodpłatnych
publikacji w publicznym radiu i telewizji. Pierwotne założenia budziły wątpliwości, jaki charakter miały mieć publikacje. Nie dawały też przedsiębiorcom
możliwości ochrony swoich w praw w przypadku, gdyby publikacja dotyczyła
konkretnego przedsiębiorcy. Przyjęto więc, że co do zasady prezes UOKiK będzie
miał prawo publikować komunikaty i ostrzeżenia dotyczące ogólnych zachowań
lub zjawisk rynkowych, które mogą być szkodliwe lub zagrażać interesom konsumentów. To dobre rozwiązanie, które pozwoli na ostrzeganie konsumentów za
pomocą środków masowego przekazu, jeżeli na rynku rzeczywiście pojawią się
jakieś niepożądane zachowania przedsiębiorców. Natomiast publikacja odnosząca
się do konkretnego przedsiębiorcy będzie mogła następować tylko i wyłącznie na
podstawie postanowienia, wydanego przez prezesa UOKiK, jeżeli będzie istniało
szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca taki dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów i praktyka ta może spowodować
znaczne straty lub niekorzystne skutki dla konsumentów. Dodatkowo na postanowienie takie, przedsiębiorcy służy zażalenie do SOKiKu.

Artykuł 172 ustawy
z 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne

Działania:
Wprowadzony ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 172 Prawa
telekomunikacyjnego zakazuje wykorzystywania końcowych urządzeń telekomunikacyjnych do celu marketingu bezpośredniego, o ile abonent lub użytkownik
końcowy nie wyraził na to uprzedniej zgody. Wprowadzenie zmian miało na
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Cel:
Przygotowanie zestawu rekomendacji co do sposobu interpretowania art. 172 PT. Zaproponowanie zmian legislacyjnych
ograniczających negatywne
skutki gospodarcze przepisu
i niwelujące wątpliwości interpretacyjne.

celu utrzymanie w mocy postanowień art. 6 ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny. Ustawa miała bowiem zostać uchylona w związku z przyjęciem
Dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumenta. Niestety, mimo założeń
ustawodawcy poszerzono przepis. Reguluje on wykorzystanie wszystkich urządzeń podłączonych do sieci telekomunikacyjnej do celu marketingu bezpośredniego, podczas gdy poprzedni przepis odnosił się do posługiwania się telefonem
i innymi środkami komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia
umowy. W efekcie, przepis utrudnia kontakty z potencjalnymi kontrahentami
i ogranicza możliwości promowania usług i produktów.
Konfederacja Lewiatan przygotowała zestaw rekomendacji interpretacji art. 172
PT. Zaproponowaliśmy także zmiany legislacyjne ograniczające negatywne skutki
gospodarcze przepisu i niwelujące związane z nim wątpliwości interpretacyjne.
Zorganizowanych zostało kilka spotkań z przedstawicielami UOKiK i UKE,
podczas których zaprezentowaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie. Na razie nie
udało doprowadzić do zmiany przepisów.

Artykuł 20 ust. 2
ustawy z 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta

Działania:
Zgodnie z obowiązującym od grudnia 2015 r. artykułem 20 ust. 2, umowy zawarte
przez telefon muszą być potwierdzone - przez przedsiębiorcę i konsumenta - na
papierze lub tzw. trwałym nośniku. Żeby zapewnić płynne i nieuciążliwe dla
obu stron zawarcie umowy, konieczne jest uznanie, że trwałym nośnikiem mogą
być nowoczesne narzędzia pozwalające na przechowywanie danych oraz środki
komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, inteligentne strony internetowe), które
spełniają wymogi ustawowe „trwałego nośnika”.
Konfederacja Lewiatan prowadziła dialog z odpowiedzialnym za stosowanie
ustawy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w swoich interpretacjach kwestionuje możliwość uznania niektórych form przekazywania i przechowywania danych za trwały nośnik. Przygotowane w tej sprawie opinie Lewiatana
dowodzą, że wiele nowoczesnych narzędzi i środków komunikacji może spełniać
wymogi trwałego nośnika.
W 2016 r. będziemy kontynuować działania mające doprowadzić do złagodzenia
interpretacji. Rozważamy zasygnalizowanie problemu zbyt restrykcyjnej interpretacji do Komisji Europejskiej.

Cel:
Zmiana przyjmowanej przez organy restrykcyjnej interpretacji
definicji „trwałego nośnika”.

PRAWO OGÓLNOGOSPODARCZE / Ochrona danych osobowych
Unijny projekt rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
(COM(2012) 11 final)

Działania:
Projekt przedstawiony został przez Komisję Europejską w 2012 roku. Jego celem
była harmonizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE oraz
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Cel:
Ograniczenie przepisów
powodujących nieuzasadnione
koszty i obowiązki biurokratyczne dla przedsiębiorców.

dostosowanie ram prawnych do realiów gospodarki cyfrowej. Projekt ma mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej, ale ma
on szczególne znaczenie dla firm z branży IT, marketingowej, telekomunikacyjnej
i handlu elektronicznego.
Konfederacja Lewiatan od początku aktywnie uczestniczyła w pracach nad
projektem. Dążyliśmy do tego, by przyjmowane przepisy nie zaprzepaściły
korzyści, jakie przedsiębiorcom, konsumentom i administracji państwowej może
dać wykorzystanie nowych technologii. Dużą uwagę skupiliśmy na eliminowaniu
postanowień, które nie zwiększają bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności,
a jedynie skutkują nieuzasadnionymi kosztami i obowiązkami biurokratycznymi
dla przedsiębiorców.
Konfederacja Lewiatan przygotowała wiele stanowisk prezentowanych na forum
Polski i UE na wszystkich etapach prac. Żeby zilustrować jak uciążliwe i kosztowne dla przedsiębiorców byłoby przyjęcie zbyt restrykcyjnych przepisów, opracowaliśmy Raporty analizujące ich konsekwencje ekonomiczne dla MŚP. Raporty
spotkały się z bardzo dobrym odbiorem w Brukseli.
Projektowi rozporządzenia poświęcony był szereg zorganizowanych przez nas
wydarzeń i dyskusji, m.in. spotkanie z posłami do PE w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, współorganizowane z Posłem do PE, Panem Michałem Bonim,
śniadanie robocze w sprawie wpływu rozporządzenia na MŚP w Parlamencie
Europejskim oraz udział eksperta Konfederacji w konferencji organizowanej przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dzięki Konfederacji Lewiatan postulaty przedsiębiorców zostały uwzględnione
w stanowisku Polskiego Rządu i znajdują odzwierciedlenie w opracowywanych na
poziomie UE przepisach. Prezentując konstruktywne stanowisko Konfederacja
przyczyniła się do zbudowania w Polsce otwartego dialogu z przedstawicielami
administracji rządowej i innymi partnerami społecznymi (regularne spotkania
konsultacyjne, dostęp do dokumentów i informacji o bieżącym stanie prac w UE).

Rozporządzenia do nowelizacji ustawy o ochronie
danych osobowych:

Działania:
W grudniu 2014 r. przedstawione zostały projekty rozporządzeń do ustawy
o ochronie danych osobowych, wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 7 listopada 2014 r. w sprawie ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej. Projekty rozporządzeń doprecyzowały zasady zapewnienia
zgodności z przepisami przez Administratorów Danych Osobowych, którzy
zdecydowali się na powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
w trybie przewidzianym w nowelizacji. Określiły też sposób prowadzenia przez
ABI jawnego rejestru zbiorów danych osobowych. Mimo „deregulacyjnego”
charakteru nowelizacji, rozporządzenia nadmiernie formalizowały sprawowanie
nadzoru nad przetwarzaniem danych przez ABI. Przewidywały też, że rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań będzie miało zastosowanie

a) Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie
trybu i sposobu realizacji zadań w celu
zapewniania przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
b) Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru
zbiorów danych.
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Cel:
Ograniczenie stosowania
rozporządzenia tylko wobec
tych administratorów, którzy
dobrowolnie powołali ABI.
Usunięcie z projektów część
zbędnych obowiązków dokumentacyjnych.

do wszystkich administratorów danych, nawet jeśli nie powołają oni ABI.
Konfederacja Lewiatan uczestniczyła w pracach nad projektami rozporządzeń.
Poza opracowaniem stanowiska, przedstawicielka Konfederacji wzięła udział
w zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki Konferencji, podczas której zaprezentowane zostało stanowisko przedsiębiorców w sprawi Projektów rozporządzeń.
Dzięki działaniom Konfederacji Lewiatan, zgodnie z pierwotnym założeniem
ustawodawcy, rozporządzenia stosuje się tylko wobec tych administratorów,
którzy dobrowolnie powołali ABI. Z projektów usunięto także część zbędnych
obowiązków dokumentacyjnych.

Egzekucja komornicza

Działania:
W 2015 r. Lewiatan zaangażowany był w prace legislacyjne dotyczące ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji. Projekt klubu PO, popierany przez Ministra
Sprawiedliwości, uchwalony ostatecznie w lutym 2015 r., wprowadził ograniczenie
liczby spraw z wyboru, które komornik będzie mógł w roku przyjąć (do 5.000
spraw, a przy skuteczności egzekucji co najmniej na poziomie 35% - do 10.000
spraw).
Lewiatan przeciwstawiał się tak niskim limitom wskazując dodatkowo, że tak
wysoki, wręcz nierealny do osiągnięcia, wskaźnik skuteczności (przypominamy,
że średni roczny poziom skuteczności w Polsce wynosi ok. 23%) doprowadzi do
zwiększenia bezwzględnie przeprowadzanych egzekucji.
Komornicy, którzy nie są utrzymywani przez Państwo, ale żyją z określonego
przez prawo procentu tego co wyegzekwują, będą dążyli bowiem do zwiększenia ilości prowadzonych spraw (10.000), a ceną za to będzie bezwzględna walka
o 35% skuteczności.
Wskazywaliśmy, że na wprowadzonych zmianach stracą wszyscy. Dłużnicy
będą narażeni na większą bezwzględność podczas egzekucji, wierzyciele ograniczą
ilość spraw kierowanych do egzekucji wybierając działania polubowne. W rezultacie mniej wniosków egzekucyjnych dostaną komornicy, a Skarb Państwa otrzyma
mniejsze wpływy (m.in. mniej egzekucji to mniej zapytań komorniczych kierowanych do ZUS i urzędów skarbowych, za co pobierane są opłaty).
Projekt uchwalono w 2015 r. Przyjęte przepisy pozbawiaj przedsiębiorców możliwości wyboru komornika na terenie kraju.

Cel:
Zmniejszenie limitów spraw
z wyboru, które komornik
będzie mógł przyjąć w ciągu
roku.

PRAWO PODATKOWE
Projekt ustawy o zmianie
ustawy Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw

Działania:
Projekt przewidywał wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania - narzędzia pozwalającego organom podatko-
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Cel:
Doprecyzowanie przepisów
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla wszystkich
firm, także tych które nie stosują agresywnej optymalizacji
podatkowej.

wym na pominięcie skutków podatkowych czynności prawnych, jeżeli udowodnią,
że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych korzyści niż te
wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego.
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan zabiegała o doprecyzowanie przepisów w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla wszystkich firm, także tych
które nie stosują agresywnej optymalizacji podatkowej. Przekazaliśmy dwie opinie
merytoryczne do projektu, skierowaliśmy do premiera oraz ministra finansów
listy, w których wskazaliśmy na niekonstytucyjność proponowanych przepisów,
dwukrotnie spotkaliśmy się z wiceministrem finansów. Prowadziliśmy kampanię informacyjną w mediach (śniadania prasowe, informacje prasowe, wywiady).
Uczestniczyliśmy w pracach parlamentarnych.
Nasze działania przyniosły efekt w postaci uwzględnienia większości postulatów.
Klauzula nie została wprowadzona, a wcześniej doprecyzowano definicję „znacznej
korzyści podatkowej” i określono ją kwotowo (50 000 zł), odstąpiono od zobowiązywania podatników do korzystania z „typowej” i „najbardziej odpowiedniej”
konstrukcji prawnej przy zawieraniu transakcji i podejmowaniu innych działań
biznesowych – dopuszczalne będą różne rodzaje konstrukcji prawnych. Obniżono wysokość opłat do 30 i 15 tys. zł odpowiednio dla nierezydentów i rezydentów
za wydanie opinii zabezpieczającej, oraz ograniczono właściwość dla stosowania
klauzuli do Ministra Finansów a nie wszystkich naczelników urzędów skarbowych.
Uwzględniono wiele naszych uwag o charakterze doprecyzowującym.

Prezydencki projekt
ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw

Działania:
Zaproponowana nowelizacja została przygotowana na podstawie materiałów zebranych podczas cyklu seminariów eksperckich organizowanych przez Kancelarię
Prezydenta RP. W spotkaniach tych uczestniczyli eksperci Konfederacji Lewiatan,
a wynikiem był prezydencki projekt ustawy przewidujący m.in. wprowadzenie
generalnej zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, uchylenie
przepisu pozwalającego na zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe, wprowadzenie fakultatywności składania uzasadnienia
do korekty deklaracji podatkowej oraz uchylenie przepisów dotyczących korekty
kosztów w podatkach dochodowych.
Intensywnie zabiegaliśmy o uchwalenie tych zmian kierując opinie do Kancelarii Sejmu oraz prowadzących Ministrów. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach
parlamentarnych.
Efektem naszego zaangażowania było uchwalenie ustawy i wprowadzenie m.in
zasady in dubio pro tributario oraz uchylenie uciążliwych przepisów dotyczących
korekty kosztów w podatkach dochodowych.

Cel:
Uchwalenie ustawy i wprowadzenie m.in zasady in dubio
pro tributario oraz uchylenie uciążliwych przepisów
dotyczących korekty kosztów
w podatkach dochodowych.
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Kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej
Cel:
Wpłynięcie na projekt nowej
Ordynacji Podatkowej, tak aby
był zgodny z oczekiwaniami
przedsiębiorców.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw
Cel:
Zmiana niektórych wadliwych
przepisów projektu. Podwyższenie
progu powiązań kapitałowych
do 25 proc. oraz wprowadzenie
kryterium minimalnej wartości
transakcji – 50 tys. euro oraz
jako procent od przychodów
w zależnościom wielkości tych
przychodów.

Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Działania:
Na początku 2015 r. poznaliśmy kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.
Zgodnie z deklaracją autorów oraz Ministerstwa Finansów, projekt ma zmienić
relacje między urzędnikiem a podatnikiem, ma wprowadzić równowagę między
interesem podatnika a interesem publicznym. W nowej Ordynacji określone zostaną ogólne zasady prawa podatkowego, m.in. zasada rozstrzygania wątpliwości na
korzyść podatników, zasada zakazu nadużywania prawa czy zasada pragmatyzmu.
Ponadto znajdą się podstawowe prawa i obowiązki podatników oraz narzędzia
wsparcia podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu informacji podatkowej. Współautorem założeń i członkiem Komisji Kodyfikacyjnej
Ogólnego Prawa Podatkowego jest Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady
Podatkowej Lewiatana. W ramach konsultacji społecznych Konfederacja przekazała Komisji ocenę propozycji zawartych w założeniach.
Nadal trwają prace w Komisji Kodyfikacyjnej, która ma przygotować nowy projekt Ordynacji Podatkowej.

Działanie:
Projekt w głównej mierze był implementacją trzech dyrektyw unijnych i przewidywał m.in. wprowadzenie nowych wymogów dotyczących sporządzania dokumentacji w zakresie transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi oraz
wprowadzenia klauzuli ogólnej zapobiegającej nadużyciom w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów)
z dywidend.
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan przygotowała opinię do projektu,
w której zasugerowała projektodawcy zmianę wadliwych zapisów projektu. Wiele
z naszych uwag o charakterze doprecyzowującym uwzględniono, co wpłynęło
na jakość uchwalonych przepisów. Ponadto co niezwykle istotne dla firm dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi, podwyższono próg powiązań
kapitałowych z 20% do 25% oraz wprowadzono kryterium minimalnej wartości
transakcji - od 50 tys. euro oraz jako procent od przychodów w zależności od wielkości tych przychodów. Został uchwalony.
Ustawa uchwalona w 2015 r. Uwzględniono część naszych uwag.

Działania:
Projekt ustawy był wynikiem prac prowadzonych w Kancelarii Prezydenta RP.
Wśród ekspertów zaangażowanych w jego stworzenie byli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan. Po przedłożeniu projektu do Sejmu okazało się, że przeciwni
jego uchwaleniu są minister finansów oraz posłowie. Niezależnie od procedowane-
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Cel:
Uchwalenie projektu blokowanego przez MF oraz posłów.

go projektu Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan przygotowała rekomendacje
oczekiwanej ulgi na badania i rozwój. Rekomendacje te przekazaliśmy ministrowi
finansów i parlamentarzystom. Dodatkowo prowadziliśmy intensywną kampanię
informacyjną publikując informacje i komentarze prasowe.
To działania Lewiatana w głównej mierze przyczyniły się do tego, że minister
finansów ustąpił i przestał blokować uchwalenie projektu, a parlamentarzyści
uchwalili w 2015 r. ulgę, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw

Działanie:
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan zaopiniowała nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która uprościła przepisy oraz graniczyła niektóre uciążliwości
i zbędne obowiązki administracyjne, które dotyczą podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Zmiany przyczynią się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania
działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Wynikiem
zaangażowania ekspertów Konfederacji w prace nad ustawą było uwzględnienie
wielu z przedstawianych przez przedsiębiorców postulatów.

Cel:
Uwzględnienie postulatów
przedsiębiorców w zakresie
podatku akcyzowego.

Projekt nowych definicji budynku i budowli dla potrzeb
opodatkowania podatkiem
od nieruchomości
Cel:
Zabezpieczenie interesu przedsiębiorców i niedopuszczenie
do przyjęcia rozwiązań, które
skutkować będą zwiększeniem
obciążeń podatkowych.

Działanie:
Konieczność stworzenia nowych definicji budynki i budowli wynikała z zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że definiowanie tych obiektów
poprzez odwołanie do prawa budowlanego nie spełnia warunków określoności
przedmiotów opodatkowania. Obecnie proponowane sposoby zdefiniowania
budynku i budowli dla celów podatkowych stanowią w części propozycje przedstawione przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan.
Prace nad projektem będą kontynuowane w 2016 r.

STOSUNKI PRACY
Społeczna inspekcja pracy
Cel:
Ograniczenie uprawnień społecznej inspekcji pracy i uprzywilejowanej pozycji społecznych
inspektorów pracy.

Działania:
Konfederacja Lewiatana złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie społecznych inspektorów pracy, który został formalnie przyjęty i przekazany
do rozpatrzenia. Ponadto przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o społecznej
inspekcji pracy, który omawiany był w Zespole ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej.
Projekt zakończony po części sukcesem (przyjęcie wniosku przez Trybunał
Konstytucyjny). Działania legislacyjne będą w 2016 r. kontynuowane.
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Rekompensowanie pracy
za soboty
Cel:
Rozszerzenie zasad rekompensowania pracy za soboty
(dopuszczenie gratyfikacji
pieniężnej).

Działania:
Konfederacja Lewiatana przygotowała projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy
i przekazała go do Klubu PO. W 2015 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu.
Ponadto w ramach współpracy z członkami Konfederacji zebraliśmy od firm pisma od zakładowych organizacji związkowych i przedstawicieli załogi popierające
naszą inicjatywę legislacyjną.
Projekt prawdopodobnie nie będzie procedowany przez nowy Parlament.

Zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Działania:
Temat był wielokrotnie omawiany w Zespole ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej. Konfederacja Lewiatana przygotowała projekt
legislacyjny i przekazała go do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskał
on akceptację Radosława Mleczki, wiceministra pracy i polityki społecznej.
Projekt będzie procedowany przez Radę Dialogu Społecznego.

Cel:
Doprecyzowanie zasad przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmiana stanu prawnego
wpłynie na kwestionowane przez
pracodawców kontrole ZUS.

Terminowe umowy o pracę,
jednolity kontrakt
Cel:
Optymalizacja zatrudnienia,
stosowanie umów terminowych
w możliwie szerokim zakresie,
stosownie do potrzeb pracodawców i wyzwań rynku pracy.

Wynagrodzenie za pracę
Cel:
Zmiana przepisów prawa
pracy dopuszczająca możliwości samodzielnego ustalenia

Działania:
Podejmowane dyskusje na spotkaniach Rady Dyrektorów Personalnych dotyczące
zatrudnienia terminowego zwieńczone zostały przygotowaniem stanowiska Konfederacji Lewiatan. Ponadto Lewiatan koordynował prace 4 organizacji pracodawców, które miały wspólnie wypracować stanowisko do postulatów strony związkowej i propozycji zawartych w projekcie rządowym, nowelizującym Kodeks pracy.
Aktywnie uczestniczyliśmy w posiedzeniach Zespołu Prawa Pracy i Układów
Zbiorowych Komisji Trójstronnej, podczas których prezentowaliśmy stanowiska
strony pracodawców. Uczestniczyliśmy w pracach legislacyjnych w Parlamencie.
Projekt po części zakończony sukcesem – uchwalona nowela przepisów Kodeksu
pracy zawiera rozwiązania kompromisowe między postulatami organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Działania:
Konfederacja Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów, które uniemożliwiają pracodawcy, bez
zgody związków zawodowych, samodzielne ustalanie regulaminów wynagradzania, nagród i premiowania. Wniosek został przyjęty i będzie rozpatrywany
w 2016r. W ramach Rady Dyrektorów Personalnych przygotowane zostały propozycje rozwiązań legislacyjnych dopuszczających do samodzielnego ustalenia bądź
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bądź zmiany regulaminu
wynagradzania przez pracodawcę w przypadku braku
zgody zakładowej organizacji
związkowej.

zmiany regulaminu wynagradzania przez pracodawcę w przypadku braku zgody
zakładowej organizacji związkowej.
Projekt zakończył się częściowo sukcesem (przyjęty wniosek przez Trybunał
Konstytucyjny). W 2016 r. będziemy kontynuowali działania legislacyjne.

Podróże służbowe

Działania:
Lewiatan podjął działania mające rozwiązać problemy związane z podróżami
służbowymi pracowników – doraźnie przez wypracowanie możliwych sposobów
postępowania pracodawców w kontekście nowego orzecznictwa sądowego dotyczącego opodatkowania świadczeń wypłacanych pracownikom i docelowo przez
postulowaną zmianę prawa pracy w zakresie ustalania miejsca wykonywania pracy. Przygotowany został przez Konfederację projekt nowelizacji Kodeksu pracy,
który zaprezentowaliśmy Zespołowi Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji
Trójstronnej oraz Radosławowi Mleczko, wiceministrowi pracy i polityki społecznej. Ministerstwo zadeklarowało gotowość dostosowania przepisów do zachodzących na rynku zmian, które wpływają na sposób wykonywania pracy (mobilność
pracowników, elastyczność zatrudnienia).
Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczącymi podróży służbowych w systemie podatkowym.

Cel:
Zmiana przepisów prawa pracy
dotyczących podróży służbowych i określania miejsca pracy
w kontekście przyznawanych
świadczeń pracownikom (diet
i innych należności).

Kontrole umów o dzieło
Cel:
Wypracowanie zasad pozwalających pracodawcom prawidłowo zawierać umowy o dzieło
i doprowadzenie do ograniczenia
skali kontroli ZUS kwestionujących prawidłowość stosowania
tych umów.

Inne

Działania:
Przygotowaliśmy pisma do Prezesa ZUS oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oraz przedstawiliśmy problem na zespołach problemowych Komisji Trójstronnej:
ds. ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i układów zbiorowych. Odbyło się
spotkanie przedstawicieli ZUS i członków Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. W jego efekcie ZUS zobowiązał się do zajęcia się problemem
przez wypracowanie reguł dotyczących prawidłowego zawierania umów o dzieło,
właściwej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych oraz prowadzenia
kampanii informacyjnych i działań o charakterze prewencyjnym.
Działania w ramach projektu będą kontynuowane.

Prezentowanie stanowisk i opinii do projektów legislacyjnych i udział w pracach
parlamentarnych w celu niedopuszczenia do wprowadzenia zmian w zakresie:
• wręczania na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika
do pracy,
• przyjęcia minimalnej stawki 12 zł za godzinę pracy w umowach cywilnych,
• rozszerzenia zadań Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę prowadzonego
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przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
• zwiększenia sankcji karnych w przypadku naruszania praw osób
wykonujących pracę zarobkową przez zniesienie kategoryzacji czynów,
• wyłączenia Państwowej Inspekcji Pracy spod działania przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kontroli
u pracodawców.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Cel:
Utrzymanie stopniowego
podnoszenia wieku emerytalnego i ograniczenie przywilejów
emerytalnych i rentowych, aby
powstrzymać wzrost kosztów
emerytur i rent oraz zwiększyć
udział osób aktywnych zawodowo. Upowszechnienie oszczędzania na emeryturę, aby zwiększyć
długoterminowe oszczędności
i w konsekwencji ułatwić finansowanie długoterminowych inwestycji oraz zmniejszyć uzależnienie od zagranicznego kapitału
oraz ograniczenie obowiązków
administracyjnych związanych
z ubezpieczeniami społecznymi.

Działania:
Współpracowaliśmy z mediami by szerzyć wiedzę o ubezpieczeniach emerytalnych i ich wpływie na gospodarkę. W związku z pojawieniem się obietnic obniżenia wieku emerytalnego w kampanii prezydenckiej i parlamentarnej, opiniowaliśmy propozycje zmian legislacyjnych i braliśmy aktywny udział w publicznej
debacie wskazując na negatywne konsekwencje takiego kroku w postaci zmniejszenia zatrudnienia, zwiększenia wydatków publicznych i zmniejszenia inwestycji.
Współpracowaliśmy z ZUS w celu ujednolicenia interpretacji przepisów i upowszechnienia usług w formie elektronicznej.

DIALOG SPOŁECZNY
Powołanie Rady Dialogu
Społecznego (RDS)
Cel:
Wznowienie zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego
miedzy reprezentatywnymi

Działania:
Konfederacja Lewiatan wraz z innymi reprezentatywnymi partnerami społecznymi przygotowała ostateczny kształt projektu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, który przedstawiliśmy
rządowi RP. Po trudnych i licznych negocjacjach projekt został uchwalony przez
Sejm 24 w lipcu 2015 r.
Dzięki nowym kompetencjom RDS ma szansę uniknąć problemów, z którymi
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organizacjami pracodawców,
związków zawodowych i rządem na poziomie centralnym
oraz miedzy reprezentatywnymi organizacjami pracodawców, związków zawodowych,
samorządem terytorialnym
i przedstawicielami terytorialnymi administracji rządowej
na poziomie województwa;
umocnienie tematyki gospodarczej w dialogu

borykała się Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych:
1. Cel działania RDS czyli „prowadzenie dialogu dla zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej” pozwoli na łatwiejsze znalezienie
wspólnych interesów wszystkim stronom dialogu.
2. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na
większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania tych prac.
3. Wzmocnienie obowiązku konsultowania projektów ustaw, strategii i programów
rządowych oraz uprawnienie do proponowania wspólnych projektów zmian prawnych, zwiększy wpływ partnerów społecznych na stanowione prawo.
4. Większa jawność prac Rady, łącznie z rocznym oficjalnym sprawozdaniem
z działalności przed parlamentem, przełoży się na lepszą jakość i efektywność prac.
5. Mechanizm głosowania większościowego uniemożliwi blokowanie prac przez
jedną organizację.
Od wyjścia związków zawodowych z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w czasie przygotowań do manifestacji związków jesienią 2013 roku,
Konfederacja Lewiatan spotykała się oddzielnie z rządem i związkami zawodowymi. Nie było możliwości prowadzenia dialogu w grupie zainteresowanych
i uprawnionych podmiotów, co znacząco ograniczało możliwości przeprowadzania
projektów zmian w sferze społeczno-gospodarczej. Dzięki przyjęciu ustawy dialog
zostanie odnowiony i będzie bardziej efektywny niż w Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych.

Zmiany warunków reprezentatywności organizacji
pracodawców

Działania:
Lewiatan przygotował projekt zapisów i wynegocjował w gronie reprezentatywnych organizacji pracodawców nową definicję reprezentatywności, która została
wpisana do projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego. Skutecznie broniliśmy zaproponowanej definicji przed modyfikacją na etapie prac rządowych i parlamentarnych. W efekcie w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego wpisano nowe warunki reprezentatywności obejmujące:
• zrzeszanie pracodawców prowadzących podstawowy rodzaj działalności
gospodarczej w co najmniej połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD), przy czym wliczane są tylko sekcje, gdzie wykazuje się zatrudnienie co
najmniej 3 tys. osób,
• posiadanie wśród członków regionalnych organizacji pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mające siedziby w co najmniej połowie województw.

Cel:
Zmiana definicji reprezentatywnej organizacji pracodawców w ustawie o Radzie
Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego, w sposób ograniczający
możliwość przystępowania do
RDS organizacji o charakterze
branżowym.
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Wdrażanie Europejskich
Ram Działania na rzecz
Zatrudnienia Osób Młodych
Cel:
Wznowienie autonomicznego
dialogu społecznego miedzy
reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków
zawodowych w celu wdrażania
efektów Europejskiego Dialogu
Społecznego.

Wdrażanie Europejskiego
Porozumienia Ramowego
w sprawie Inkluzywnych
Rynków Pracy
Cel:
Wznowienie autonomicznego
dialogu społecznego miedzy
reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków
zawodowych w celu wdrażania
efektów Europejskiego Dialogu
Społecznego.

Działania:
Braliśmy udział w powołaniu grupy negocjacyjnej ds. wdrażania Europejskiego
Ramowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, wypracowaniu Ram
Jakości Staży i Praktyk uzgodnionych w gronie reprezentatywnych organizacji
pracodawców i związków zawodowych oraz wypracowaniu propozycji zmian
w prawie mających ułatwić funkcjonowanie osób młodych na rynku pracy.
Złożyliśmy wspólnie z Solidarnością wniosek o finansowanie przez Komisję
Europejską kompleksowych działań wdrażających Europejskie Ramowy Plan
Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży.

Działania:
W 2015 r. wznowione zostały prace grupy negocjacyjnej ds. wdrażania Porozumienia Ramowego w sprawie Inkluzywnych Rynków Pracy po stronie pracodawców. Braliśmy w nich aktywny udział. Doprowadziliśmy do wypracowania wkład
do porozumienia po stronie pracodawców oraz zorganizować spotkania przygotowawcze do wznowienia współpracy ze związkami zawodowymi.

EDUK ACJA I KWALIFIK ACJE ZAWODOWE
Rozwój i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji
Cel:
Przygotowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji odpowiadającego
potrzebom pracodawców.

Działania:
Konfederacja opiniowała złożenia i projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji. Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji w ramach koalicji z Polską Izbą Firm Szkoleniowych oraz wysłaliśmy pisma do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przyjęcia projektu ustawy w odpowiedniej formie.
Działania będą dalej realizowane. Szanse na przyspieszenie w związku ze zmianą rządu.
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Promocja i działania na
rzecz rozwoju Krajowego
Funduszu Szkoleniowego
Cel:
Umożliwienie przedsiębiorcom
szerszego korzystania ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rozwój
kompetencji w firmach oraz
uproszczenie i standaryzacja
procedur ubiegania się o środki.

Ograniczenie konsekwencji
wprowadzenia niemieckiej
płacy minimalnej (MiLoG)
dla polskich firm
Cel:
Wywarcie wpływu na administrację publiczną w Polsce oraz
za pośrednictwem organizacji
europejskich, na rzecz korzystnych rozstrzygnięć w zakresie praktycznego wdrożenia
niemieckiej ustawy o płacy
minimalnej (MiLoG), w tym
zwłaszcza w zakresie wpływu na
polski sektor transportowy.

Działania:
W ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej zorganizowaliśmy 2 seminaria dla przedsiębiorców poświęcone KFS.
Udział w nich wzięło ponad 100 firm. Ponadto uruchomiliśmy na naszej stronie
www zakładkę informacyjną dot. KFS. Zebraliśmy i opracowaliśmy rekomendacje
Konfederacji Lewiatan zmian w KFS.
Istnieje potrzeba przedłużenia realizacji projektu.

Działania:
Lewiatan podejmował aktywne działania na rzecz wprowadzenia korzystnych rozstrzygnięć w zakresie wdrażania przepisów o płacy minimalnej w Niemczech. Do
MPiPS, MIiR oraz Prezesa Rady Ministrów przesłaliśmy listy w sprawie podjęcia
rozmów bilateralnych z niemieckim rządem, a także do organizacji pracodawców
w Niemczech (BDI i BDA).
Powstały liczne artykuły prasowe oraz opublikowaliśmy Raportu Związku
Transportu i Logistyki i firmy Delloite nt. wpływu MiLoG na polski sektor
transportowy.
Projekt zrealizowany z sukcesem. M.in. w wyniku działań Lewiatana, zawieszono stosowanie przepisów do zagranicznego sektora transportowego. Wszczęte zostało postępowanie Komisji Europejskiej w związku ze złamaniem przez
Niemcy prawa unijnego. Projekt będzie kontynuowany w 2016 r.

ZDROWIE
Ustawa o zdrowiu publicznym
Cel:
Włączenie farmaceutów do
działań w obszarze zdrowia
publicznego oraz zapobiegnięcie
uchwaleniu przepisu wprowadzającego ograniczenia w emisji
reklam żywności.

Działania:
Konfederacja Lewiatan spotykała się wielokrotnie z Ministerstwem Zdrowia, zgłaszała uwagi i postulaty obejmujące: włączenie do prac tworzonej Rady ds. Zdrowia
Publicznego przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców, włączenie do działań w obszarze zdrowia publicznego farmaceutów oraz usunięcie zapisów dotyczących zakazu emisji reklam żywności przed, w trakcie i po programach
dla dzieci. Braliśmy także udział w pracach parlamentarnych przedstawiając nasze
argumenty w ww. obszarze.
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Pomimo, że ostateczny kształt ustawy budzi duże wątpliwości, prace nad projektem należy uznać za sukces. Dzięki zabiegom Lewiatana włączono do ustawy
przepis o uczestnictwie w pracach Rady ds. Zdrowia Publicznego przedstawicieli
reprezentatywnych organizacji pracodawców. Ustawa nie wprowadziła również
zmian odnośnie reklamy środków spożywczych.
W wyniku zgłaszanych postulatów w Ministerstwie Zdrowia powołano Zespół
roboczy do spraw opieki farmaceutycznej, którego zadaniem jest wypracowanie
projektu opieki farmaceutycznej finansowanej ze budżetu państwa.

Rozporządzenie Ministra
Zdrowia w sprawie grup
środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu
oświaty

Działania:
Mimo aktywności Lewiatana zarówno legislacyjnej, jak i medialnej projekt zakończył się przyjęciem niekorzystnych zmian dla mikroprzedsiębiorców. Istnieje
dalsze zagrożenie prowadzenia przez rząd działań dotyczących „stygmatyzacji”
niektórych rodzajów żywości.

Cel:
Zminimalizowanie ograniczeń w sprzedaży niektórych
produktów w szkołach i innych
jednostkach oświaty.

Ustawa o zmianie ustawy
– prawo farmaceutyczne
oraz niektórych innych
ustaw
Cel:
Ograniczenie zakresu raportowania do organów
administracji rządowej oraz
zapobiegnięcie wprowadzeniu
modyfikujących funkcjonowanie aptek.

Działania:
Projekt dotyczył doprecyzowania przepisów w zakresie wywozu produktów
leczniczych z terytorium RP. Nasze działania skupiały się wokół zminimalizowania zakresu informacji raportowanych do organów administracji rządowej, a także
uniemożliwienia wprowadzenia poprawek modyfikujących funkcjonowanie aptek.
Projekt zakończy się częściowym sukcesem. Utrzymane zostały wymogi w zakresie prowadzenia aptek i niewprowadzania dalszych obostrzeń utrudniających
działanie sieci aptecznych. Nie przekonaliśmy natomiast posłów i Ministerstwo
Zdrowia do ograniczenia zakresu informacji o produktach leczniczych zgłaszanych
do organów państwowych.
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Projekt ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji
Cel:
Niedopuszczenie do uchwalenie
przepisów zakazujących reklamę
reklamowania żywności przy
programach dla dzieci.

Działania:
W ramach prac nad projektem Konfederacja Lewiatan podejmowała działania
związane z usunięciem z projektu przepisów dotyczących zakazu reklamy żywności przy programach kierowanych dla dzieci. Opracowywane były stanowiska,
przekazywane były analizy potencjalnych skutków dla polskich przedsiębiorców
oraz prowadzone były rozmowy z przedstawicielami strony rządowej.
Projekt zakończony sukcesem, gdyż rząd wycofał się z prac nad nim.

Wojewódzkie Rady do Spraw
Potrzeb Zdrowotnych

Na podstawie zmiany przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powołane zostały Wojewódzkie Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych. W ich skład wchodzą przedstawiciele
reprezentatywnych organizacji pracodawców, w tym Lewiatana. Konfederacja jest
reprezentowana w Radach Województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego i Świętokrzyskiego.

Reprezentatywna organizacja świadczeniodawców

Na podstawie art. 31sb ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Konfederacja Lewiatan została
uznana przez Ministra Zdrowia za reprezentatywną organizację świadczeniodawców, co oznacza, że liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń
zdrowotnych wynosi łącznie ponad 10 000 w ramach organizacji.

Dopłaty pacjentów do
świadczeń zdrowotnych

W 2015 r. prowadzone były rozmowy dotyczące możliwości dokonywania przez
pacjentów dopłat do świadczeń zdrowotnych. W lutym 2015 r. w siedzibie Konfederacji odbyła się konferencja prasowa. Prowadziliśmy także rozmowy z przedstawicielami administracji rządowej, w tym Ministerstwa Zdrowia. Rozpoczęliśmy
współpracę z OIGWM POLMED.

Rada Ochrony Zdrowia

24 czerwca 2015 r. przy Konfederacji Lewiatan powstała Rada Ochrony Zdrowia.
Jej powołanie wynikało z potrzeby stworzenia platformy współpracy pomiędzy
różnymi podmiotami branży zdrowotnej. Z uwagi na różnorodność podmiotów
działających na rynku, konieczne jest budowania spójnego przekazu dotyczącego
rozwoju sektora, biorącego pod uwagę głosy wszystkich środowisk.
Rada spotkała się dwa razy: 24 czerwca oraz 26 listopada 2015 r.
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Komitet Sterujący ds.
koordynacji interwencji
EFSI w sektorze zdrowia

W ramach tzw. warunków ex ante Polska uzgodniła z Komisją Europejską
konieczność powołania jednostki, która odpowiedzialna będzie za koordynację
wsparcia obszaru zdrowia ze środków UE w perspektywie finansowej 2014–2020.
Komitet zajmuje się analizowaniem kwestii związanych z ochroną zdrowia,
w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu
realizacji planu działań na cele Policy paper w zakresie ochrony zdrowia oraz cele
Umowy Partnerstwa i poszczególnych Programów Operacyjnych.
W skład Komitetu weszła przedstawicielka Konfederacji Lewiatan.

Inne działania

1. Współpraca z przedstawicielem organizacji pracodawców w Radzie NFZ w celu
wypracowywania wspólnych stanowisk w poszczególnych kwestiach objętych
zadaniem Rady.
2. Udział w spotkaniach z przedstawicielami Rządu i Parlamentu w sprawie
przedstawienia informacji o polskim rynku aptecznym i przedstawienia propozycji zmian, które mogłyby obniżyć koszty odpłatności pacjentów do leków oraz
wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej przy udziale farmaceutów a także umożliwienia udziału aptek w programach typu Karta Dużej Rodziny.
3. Wsparcie przy opracowywaniu standardów dla dziennych domów opieki.
4. Przygotowanie stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
5. Prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu wynagrodzeń personelu medycznego, w tym objęcie zmianami wszystkich pielęgniarek i położnych niezależnie od miejsca czy rodzaju udzielanych świadczeń.
6. Przeprowadzenie w dniu 18 czerwca 2015 r. debaty o wpływie ruchy na zdrowie
pt. „Europo, rusz się! Jak zwiększyć poziom aktywności fizycznej w Polsce i w Europie” – wspólnie z EurActiv i Coca-Colą (+ opracowanie rekomendacji dla Rządu).
7. Spotkanie w dniu 25 sierpnia 2015 r. z Ministrem Zdrowia organizowane przez
3 reprezentatywne organizacje pracodawców.
8. Przygotowanie stanowiska wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
9. Przygotowanie stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 3837).
10. Przygotowanie stanowiska wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych.
11. Przygotowanie stanowiska wobec projektu Programu monitorowania satysfakcji pacjenta z udzielanych świadczeń – ankiety „Badania satysfakcji pacjenta
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podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.
12. Przygotowanie stanowiska wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego.
13. Przygotowanie stanowiska wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.
14. Przygotowanie stanowiska wobec projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
15. Przygotowanie stanowiska wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.
16. Wsparcie w ramach prowadzonych przez członków Konfederacji Lewiatan
z Ministerstwem Zdrowia negocjacji cenowych w postępowaniach o objęcie
leków refundacją.

INNOWACYJNOŚĆ
Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
Cel:
Stworzenie warunków do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, w tym wzrostu nakładów na badania i rozwój.

Działania:
W latach 2013-2015 pracowaliśmy z Kancelarią Prezydenta RP nad przygotowaniem regulacji tworzących warunki wspierające innowacyjność przedsiębiorstw.
Efektem tej współpracy był prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Zawierał on m.in. propozycje
wprowadzenia premii podatkowej za podejmowanie przez przedsiębiorstwa działalności B+R, zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, wprowadzenie tzw. spółki kapitałowej podwyższonego ryzyka oraz
zwolnienie jej dochodów z podatku CIT z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach,
a także wiele rozwiązań dotyczących sektora nauki, m.in. wprowadzenie ułatwień
w rozporządzaniu majątkiem przez podmioty tego sektora.
W trakcie prac sejmowych, w których udział brała Konfederacja, większość
rozwiązań została przyjęta. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.
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ENERGET YK A I POLIT YK A KLIMAT YCZNA
W 2015 roku Komisja Europejska opublikowała kluczowe dokumenty dla Europy w obszarze energii i klimatu: w lutym ukazały się ramy i założenia projektu
Unii Energetycznej, a w lipcu rewizja Dyrektywy o systemie handlu emisjami
(EU ETS), która określa zasady funkcjonowania systemu w okresie 2020-2030.
Biorąc pod uwagę, że decyzje w tych obszarach zapadają w Brukseli, Konfederacja
Lewiatan postawiła sobie za cel umocnienie własnej pozycji wśród instytucji unijnych jako kompetentnego partnera w kwestiach polityki i regulacji energetyczno-środowiskowych. Udało nam się go zrealizować z sukcesem. Lewiatan stał się
pierwszym partnerem biznesowym dla Stałego Przedstawicielstwa oraz polskich
parlamentarzystów i urzędników KE i Rady.

Rewizja dyrektywy EU ETS

Projekt dyrektywy przedstawiony przez KE niesie konsekwencje dla przemysłu,
ciepłownictwa i energetyki. Dla wszystkich tych sektorów jest ważny, bo rozstrzyga sposób przydzielania darmowych uprawnień do emisji po 2020 roku. Obecnie
projekt jest przedmiotem prac Rady i Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa najprawdopodobniej zostanie przyjęta w pierwszej połowie 2016 roku. Konfederacja
Lewiatan jest aktywna i konstruktywna od początku tego procesu:
W maju 2015 r. przedstawiliśmy w Stałym Przedstawicielstwie w Brukseli
propozycje chroniące przemysł europejski wspólnie z rządami Polski i Holandii.
W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rządów i organizacji biznesowych z Niemiec, Włoch, Francji, Litwy i Austrii. Wydarzenie było skierowane do różnych
dyrektoriatów Komisji Europejskiej. Od tego czasu na bieżąco wzmacniamy nasze
argumenty wykorzystując ekspertyzę firm członkowskich i odnosząc się do kolejnych wariantów i elementów projektu.
Odbyliśmy cykl spotkań z polskimi eurodeputowanymi poświęconych rewizji
EU ETS. Przedstawiliśmy naszą ocenę projektu oraz propozycje zmian, które
usprawnią system handlu emisjami i jednocześnie poprawią ochronę konkurencyjności europejskiego przemysłu.
Braliśmy udział w regularnych spotkaniach polskiej strony procesu lobbingowego. Z inicjatywy naszych parlamentarzystów, odbywają się regularne spotkania
„polskiej grupy” z udziałem przedstawicieli: Stałego Przedstawicielstwa, urzędników Parlamentu Europejskiego, organizacji energetycznych CEEP i PKEE oraz
Konfederacji Lewiatan.

Unia energetyczna

Dwukrotnie na zaproszenie Lewiatana, firmy członkowskie spotkały się z Marosem Sefcovicem, VP Komisji ds. Unii Energetycznej i przedstawienia polskich
propozycji dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii, wsparcia OZE, regionalnych rynków gazu i energii elektrycznej oraz B&R. Pogłębione stanowisko
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przedstawialiśmy w konsultacjach europejskich projektu nowej architektury rynku
energii, w tym w szczególności potrzeby tworzenia rynków mocy.
Równolegle do działań strategicznych dotyczących rozwoju sektora energetycznego w dalszej perspektywie, podejmowaliśmy działania mające na celu poprawę
bieżących warunków działalności branży. W lutym 2015 roku uchwalono ustawę
o OZE. Przyjęte uwagi Rady OZE Lewiatana pomogły wyeliminować wiele mankamentów z projektu ustawy. Części uwag niestety nie uwzględniono ze szkodą dla
jakości ustawy. Od opiniowania projektu, Rada przeszła do przedstawiana projektu
nowelizacji, uzgodnienia z URE wykładni prawnej zapisów ustawy oraz do opiniowania rozporządzeń implementacyjnych. Sukcesem, wynikającym ze wspólnoty
problemów, była dalsza integracja środowiska (inwestorzy, banki, producenci
urządzeń) i wynikające z tego coraz sprawniejsze przygotowanie wspólnych stanowisk Rady. Prowadziliśmy też działania nakierowane na przyspieszenie prac rządu
w zakresie opracowania ram prawnych dla wydobycia gazu niekonwencjonalnego
oraz odnosiliśmy się do projektu Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku.
W 2015 roku działała także Rada ds. Gazu Lewiatana, która była miejscem wymiany poglądów uczestników rynku. Propozycje Rady dotyczące zasad stanowienia taryf na gaz, zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz zniesienia obowiązku dywersyfikacji źródeł importu były wielokrotnie omawiane w URE i MG.
W 2015 roku sukcesem zakończyły się także niektóre interwencyjne działania
w MŚ dotyczące przyspieszenia wydania decyzji w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego i klasyfikacji odpadów.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Zaangażowanie w obszarze
programów operacyjnych

Po długich negocjacjach przez Polskę umowy partnerstwa i programów operacyjnych, w 2015 r. rozpoczęto wdrażanie unijnych środków w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. W pierwszym rzędzie uruchomiono wsparcie dla projektów
badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych w krajowym programie Inteligentny
Rozwój. Jako partner społeczny uczestniczący w systemie wdrażania funduszy
europejskich, Lewiatan zgłaszał uwagi do działań interesujących przedsiębiorców
w poszczególnych programach. Konfederacja zabierała głos podczas posiedzeń komitetów monitorujących i grup roboczych oraz spotkań z administracją.

Program Inteligentny
Rozwój

Dzięki działaniom Lewiatana, podmiotowy zakres pomocy w kluczowych dla
przedsiębiorstw schematach wsparcia „Szybka Ścieżka i Demonstrator” został
rozszerzony o duże przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podmioty te będą mogły
ubiegać się o wsparcie samodzielnych projektów badawczo-rozwojowych. W działaniach I osi wprowadzono premie dla przedsiębiorców upowszechniających
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wyniki prac rozwojowych w projektach badawczo-rozwojowych. Zmniejszono
również minimalną wartość wymaganych kosztów kwalifikowalnych w projektach
dużych przedsiębiorstw w pierwszym konkursie działania „Szybka Ścieżka” (do
12 mln zł) oraz w „Demonstratorze” (do 20 mln zł). Ponadto, w treści kryteriów
wprowadzono wiele zgłaszanych przez nas propozycji uzupełnień (m.in. kryteria
dot. zespołu badawczego, kwestii własności intelektualnej, nowości rezultatów,
zapotrzebowania na rezultaty projektu i opłacalności wdrożenia).
Najważniejsze zmiany, które dzięki Lewiatanowi zostały wprowadzone w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” obejmują
modyfikację opisu kryterium dotyczącego agendy badawczej oraz przeniesienie
oceny potencjału wnioskodawcy na etap oceny obligatoryjnej. Przyjęto również
część uwag, które zgłosiliśmy do dokumentacji konkursowej 2.1 dążąc do korzystnych dla wnioskodawców zapisów, m.in.: zrezygnowano z wymogu przedstawiania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej spełnienie efektu zachęty oraz
zobowiązano oceniających projekty do uzasadniania decyzji dotyczących korekty
wydatków kwalifikowanych. Aktualne pozostają wątpliwości dotyczące kryteriów
opłacalności projektu, udziału nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz planowanego przyrostu miejsc pracy pracowników B+R
w stosunku do poziomu zatrudnienia pracowników B+R u Wnioskodawcy. Analiza
ich skuteczności ma nastąpić po zakończeniu pierwszych konkursów.
W działaniu 3.2.1 „Badania na rynek” zrezygnowano z kryterium określającego minimalny pułap przychodów wnioskodawcy, umożliwiając również wsparcie
przedsiębiorstwom o przychodach nie przekraczających 1 mln zł. Dyskusji wymaga nadal istniejące ograniczenie wsparcia wdrożenia wyników prac B+R jedynie do
wyników własnych lub zrealizowanych na zlecenie przedsiębiorcy.
Lewiatan będzie oceniał skuteczność przyjętych kryteriów w pierwszych konkursach i - jeśli będzie to niezbędne - zgłaszał propozycje modyfikacji podczas
kolejnych posiedzeń Komitetu Monitorującego PO IR 2014-2020.

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

Główne obszary naszego zainteresowania to adaptacyjność, rynek pracy, edukacja,
szkolnictwo wyższe, zdrowie oraz dobrze rządzenie. Na forum komitetu monitorującego wpływamy na kształt kryteriów wyboru projektów w konkursach oraz
założeń projektów pozakonkursowych.
W kluczowym dla firm obszarze – adaptacyjności - w 2015 r. koncentrowaliśmy
się na konstruowaniu, we współpracy z PARP oraz innymi partnerami społecznymi, zasad nowego rodzaju wsparcia skierowanego do MŚP poprzez działania
organizacji pracodawców i pracowników, w zakresie określania potrzeb oraz
przygotowania strategii i planów rozwojowych firm. Kluczowe postulaty dotyczyły
takiego wykorzystania środków, by wytworzyć w organizacjach nową kompetencję - usługę skierowaną do MŚP, świadczoną przez trwałe struktury (sieci), tak by
wypełnić lukę na rynku (brak takich usług oferowanych komercyjnie, na warunkach akceptowalnych przez mniejsze firmy) i po zakończeniu finansowania z UE
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nadal wspierać przedsiębiorstwa w rozwoju i adaptacji do zmiennych warunków
prowadzenia biznesu. Skutecznie wpłynęliśmy także na uwzględnienie perspektywy przedsiębiorców w upowszechnianiu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Efektem tego było zaangażowanie Konfederacji, jako reprezentanta strony prywatnej, w projekt pozakonkursowy realizowany w tym zakresie przez MG oraz MIR.
Na styku edukacji oraz adaptacyjności koncertowaliśmy się na wypracowaniu
założeń sektorowych rad ds. kompetencji, których zadaniem będzie budowanie
trwałych mechanizmów współpracy pomiędzy systemem edukacji formalnej i pozaformalnej a przedsiębiorcami, funkcjonującymi w wybranych branżach i borykającymi się z brakiem wykwalifikowanych kadr. W obszarze rynku pracy opiniowaliśmy kryteria wyboru projektów pod kątem skutecznego wykorzystania środków
na aktywizację bezrobotnych, w szczególności tych skierowanych na wsparcie
osób młodych. Priorytetem z obszarze szkolnictwa wyższego było ukierunkowanie środków tak, by kryteria nie faworyzowały publicznych uczelni w stosunku do
uczelni niepublicznych, które oferują wysoką jakość kształcenia i zwiększają szanse
na sukces zawodowy absolwentów. Ważne było także uwzględnienie perspektywy
przedsiębiorców w formułowanie programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.
Z sukcesami opiniowaliśmy kryteria dotyczące środków skierowanych na ochronę zdrowia. Postulaty w szczególności dotyczyły uwzględnienia potrzeb i specyfiki funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także skutecznego wykorzystania
potencjału organizacji pracodawców reprezentujących podmioty POZ.

Program Operacyjny
Polska Wschodnia

Wśród uwzględnionych uwag zgłaszanych przez Lewiatana do kryteriów w PO
PW znalazło się obniżenie wartości przychodów, kwalifikującej do udziału w projektach działania 1.4 Wzór na konkurencję (z 1 mln do 600 tys. zł), oraz zwiększenie punktacji dla projektodawców wdrażających zakupione wyniki prac B+R.
Złożyliśmy również szereg uwag dotyczących przejrzystości niektórych kryteriów,
które naszym zdaniem nadal wymagają dopracowania.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

Wśród obszarów interwencji przewidzianych w PO IiŚ istotne znaczenie dla gospodarki i przedsiębiorstw miały w szczególności poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej,
ciepła i gazu, a także rozbudowa infrastruktury transportowej. Dzięki naszym
działaniom, poprawie uległy kryteria dotyczące efektywności energetycznej:
• w budynkach użyteczności publicznej (zwiększono preferencję projektów
zwiększających efektywność o ponad 60%; podkreślono znaczenie optymalnych rozwiązań ekonomiczno-technicznych, wynikających z zaleceń audytu
energetycznego),
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• w przedsiębiorstwach (m.in. zwiększono preferencje dla technologii wykorzystujących ciepło odpadowe; doprecyzowano zakres kryterium zobowiązujące
do poprawy efektywności o co najmniej 25%, odnoszące się do modernizacji
energetycznej budynków).
W związku z opracowywaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej koncepcją ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, zwracaliśmy uwagę na konieczność uwzględnienia w tym oraz podobnych działaniach, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których głównie dotyczy problem złego ocieplenia.
Postulowaliśmy wykorzystanie przez administrację doświadczeń i ekspertyzy
biznesu przy planowanym przygotowywaniu bazy danych o dobrych praktykach
w zakresie termomodernizacji.
W obszarze modernizacji taboru szynowego zwracaliśmy uwagę na potrzebę
stosowania środowiskowych kryteriów udzielania zamówień oraz metodyki obliczania kosztów uwzględniającej całkowity cykl użytkowania taboru. W obszarze
projektów budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych doprecyzowaliśmy
definicję potencjalnych użytkowników inteligentnej sieci.
Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

Uczestnicząc w pracach komitetu monitorującego PO PC doprecyzowaliśmy m.in.
zapisy działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, w kryterium premiującym projekty, w których optymalizacja procesów przyczynia się do
zmniejszania obciążenia dla obywateli, przedsiębiorców i podmiotów publicznych.
Konsultowaliśmy z przedsiębiorstwami przygotowywane projekty w działaniach
wspierających rozbudowę infrastruktury szybkiego Internetu oraz wzmacnianie
cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Reprezentacja Konfederacji Lewiatan w komitetach
monitorujących programy
centralne i regionalne
(KM RPO 2014-2020)

Zgodnie z Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i promowanym przez
Lewiatana przepisem dotyczącym komitetów monitorujących, do udziału w ich
pracach na przełomie 2014 i 2015 r., każdorazowo zapraszane były wszystkie organizacje reprezentatywne Komisji Trójstronnej (komitety monitorujące programy
centralne) lub w pracach Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (komitety
monitorujące programy regionalne). W 2015 r. rozpoczęły działania komitety monitorujące dla programów krajowych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Konfederacja zgłosiła reprezentację do wszystkich tych ciał. W przypadku
programów regionalnych decyzje o wyborze członków i zastępców oddaliśmy
zrzeszonym w Lewiatanie związkom regionalnym.
Lata 2014-2020 to pierwsza perspektywa, w której Konfederacja Lewiatan ma
pełną reprezentację na poziomie regionalnym. Zorganizowaliśmy dwa spotkania
przygotowujące przedstawicieli do skutecznego reprezentowania przedsiębiorców, a także wspierające budowanie platformy współpracy między nimi w KM.
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W kolejnych latach będziemy monitorować i oceniać efekty pracy poszczególnych
członków rekomendowanych przez Konfederację i wspierać ich działania.

Zakończenie działalności
Grupy ds. adaptacyjności
i transferu wiedzy przy KM
PO KL 2007-2013

W 2015 r. pracę zakończyła grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy
przy Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
(PO KL), której przewodniczyła Konfederacja Lewiatan. Grupa zajmowała się
dwoma obszarami PO KL wspierającymi rozwój firm i pracowników: priorytet
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracujących oraz priorytet VIII PO KL: Regionalne
kadry gospodarki. W prace grupy zaangażowane były: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako instytucja zarządzająca programem, instytucje pośredniczące
na poziomie centralnym (m.in.: MPiPS, MG, MEN, MZ), instytucje odpowiedzialna za wdrażanie środków na poziomie regionalnym (m.in. Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego), partnerzy
społeczni – ogólnopolskie organizacje pracowników i organizacje pracodawców,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania
Kadrami, Polska Izba Firm Szkoleniowych.
Nasze przewodnictwo było ewenementem w systemie – analogiczne grupy prowadzone były przez administrację. Ocena prac grupy oraz jej wkładu do systemu
wdrażania EFS była bardzo wysoka. Od 2007 r. zorganizowaliśmy 22 spotkania,
przygotowaliśmy liczne stanowiska i propozycje (dotyczące kryteriów wyboru
projektów konkursowych, zakresu projektów systemowych, komplementarności
wsparcia na poziomie centralnym i regionalnym, propozycje kryteriów zapewniających koncentrację wsparcia na kluczowych grupach odbiorców, np. osobach 50+
na rynku pracy). W ostatnich latach grupa zajmowała się wsparciem adaptacyjności po 2014 r. w ramach nowego PO WER 2014-2020. Stanowiła forum dyskusji,
wymiany informacji oraz wypracowania propozycji dotyczących podmiotowych
systemów finansowania rozwoju firm i pracowników przygotowywanych na poziomie regionalnym, a także Rejestru Usług Rozwojowych – ogólnopolskiej bazy
ofert usług rozwojowych. Efekty prac grupy były wykorzystywane przez Komitet
Monitorujący PO KL 2007-2013. Wielokrotnie prezentowaliśmy jej rekomendacje
oraz wpieraliśmy stanowisko strony polskiej w dialogu z Komisją Europejską.
Przewodnictwo w grupie umożliwiło nam realne oddziaływanie na warunki
i zasady wspierania adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników – nie tylko
mieliśmy głos w dyskusji, ale także mogliśmy kształtować jej zakres, proponować tematy i przedmiot pracy, kształtować agendę w tym zakresie. Taka forma
udziału w dialogu społecznym jest przez nas oceniana wysoko. Pozwala także na
wypracowanie szczególnej pozycji w systemie wdrażania środków UE i budowanie
roboczych relacji z administracją. Analogiczną formę zaangażowania partnerów
spoza administracji rekomendowaliśmy administracji w odniesieniu do komitetów
monitorujących funkcjonujących w perspektywie 2014-2020.
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Działania informacyjne
i edukacyjne dotyczące
funduszy europejskich
skierowane do przedsiębiorców

W II połowie 2015 r. zrealizowaliśmy projekt „Euro na innowacje i B+R 20142020”, którego celem była edukacja przedsiębiorców w zakresie pozyskania
wsparcia i realizacji projektów dotyczących badań i rozwój oraz innowacyjność
współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020 oraz podnoszenie umiejętności w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w tym zakresie. Zorganizowaliśmy 10 szkoleń regionalnych (w Poznaniu, Toruniu, Łodzi,
Wrocławiu, Opolu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Lublinie) oraz
3 branżowe szkolenia w Warszawie (dla branż: farmaceutycznej, chemicznej
i odzieżowej), w których łącznie wzięło udział 211 uczestników – przedsiębiorców
z sektora MMŚP. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w szkoleniach mógł
także z doradcami indywidualnie skonsultować pomysł na projekt. Z tej oferty
skorzystało 82 przedstawicieli firm. Szkolenia i sesje doradcze zostały wysoko
ocenione przez uczestników.
We współpracy z PwC Polska Sp. z o. o., opracowaliśmy publikację, pt.: „Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji. Przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców”.
Zawiera ona przegląd wsparcia z 16 RPO, PO Inteligentny Rozwój oraz PO Polska
Wschodnia w 4 kluczowych obszarach: projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje
w infrastrukturę badawczo-rozwojową, wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie i wdrożenie innowacji w firmie. Poza tym zawiera on praktyczne
informacje dotyczące pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków, etapów
realizacji projektu czy zasad weryfikacji statusu MMŚP. Przedsiębiorcy, którzy sięgną po publikację znajdą w niej także odesłanie do źródeł informacji o funduszach
europejskich, a także dane kontaktowe do instytucji udzielających wsparcia na
poziomie centralnym i regionalnym. Przewodnik został wzbogacony o użyteczne
wskazówki dotyczące planowania i realizacji projektów, a także wykaz najczęściej
pojawiających się pytań podmiotów zainteresowanych wsparciem na działania
innowacyjne i B+R. Planujemy aktualizację tego materiału.
Projekt był dofinansowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Wytyczne horyzontalne
na lata 2014-2020

W 2015 r. wykorzystywaliśmy uprawnienie wynikające z Ustawy o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 dotyczące opiniowania wytycznych horyzontalnych na lata
2014-2020. Na przestrzeni 2014-2015 zaopiniowaliśmy 16 dokumentów, przestawiając stanowiska, uczestnicząc w spotkaniach uzgodnieniowych, a także inicjując
spotkania z właściwymi resortami indywidualnie prezentując postulaty członków
Konfederacji. Byliśmy najbardziej aktywną organizacją reprezentującą przedsiębiorców oraz partnerów społecznych w tym procesie. Dokumenty te są istotnym
narzędziem wdrażania polityki spójności i definiują zasady udzielenia wsparcia
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w poszczególnych obszarach tematycznych wykorzystania środków, ale także
sposobu organizacji systemu np. w zakresie wyboru projektów, funkcjonowania
komitetów monitorujących.
Z perspektywy członków kluczowe wytyczne dotyczyły m.in.: zasad kwalifikowania wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zabiegaliśmy m.in.: o jednoznaczne i korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców zapisy
dotyczące wyboru wykonawców, zatrudniania personelu, czy możliwości wykorzystania leasingu w projektach. Skoncentrowaliśmy się na wytycznych w zakresie
wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorstw i pracowników do zmian; zdrowia; rynku pracy oraz edukacji.

Udział w Zintegrowanych
Inwestycjach Terytorialnych

W związku z wdrażaniem nowego instrumentu współpracy samorządów w realizacji inwestycji finansowanych z europejskich funduszy, Lewiatan zabiegał
o włączanie środowisk biznesu w tę formę partnerstwa. Podjęliśmy rozmowy
z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zwracaliśmy uwagę na trudności napotykane przez niektóre lokalne środowiska przedsiębiorców
angażujących się w prace nad ZIT oraz na potrzebę wypracowania „partnerskich”
standardów w tym zakresie. W wyniku naszego działania Ministerstwo skierowało
do przedstawicieli związków ZIT rekomendację szerszego włączenia partnerów
społeczno-gospodarczych w proces wdrażania instrumentu ZIT.
W stanowisku przekazanym Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju zwróciliśmy
uwagę na konieczność: skoncentrowania unijnych środków na celach rozwojowych
zamiast na ich „wydatkowaniu”; większej niż dotychczas koncentracji środków na
inwestycjach rozwojowych i mobilizowaniu sektora prywatnego; przeprowadzenia
gruntownych analiz potencjału i barier angażowania środowisk biznesu w system
wdrażania środków.

PRAWO BRANŻOWE / Branża farmaceutyczna
Skarga Konfederacji
Lewiatan na zakaz reklamy
aptek

Całkowity zakaz reklamy działalności aptek obwiązuje w Polsce od 1 stycznia 2012
roku. Konfederacja Lewiatan od chwili przyjęcia art. 94 a wskazywała na niezgodność zakazu z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobodami
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Ponieważ działania na gruncie krajowym
nie przyniosły rezultatu, w listopadzie 2013 roku Konfederacja Lewiatan skierowała do Komisji Europejskiej skargę indywidualną na zakaz reklamy aptek. Wskazywaliśmy m.in. na niezgodność art. 94 a ust. 1 ustawy z zasadą swobody przepływu
towarów oraz z zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej (utrudnia-
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nie dostępu przedsiębiorcom z innych krajów UE do rynku polskiego), a także, że
absolutny zakaz reklamowy nie może być uznany za usprawiedliwiony.
Komisja Europejska przyznała nam, że istnieje duże prawdopodobieństwo
naruszenia przepisów UE. Tylko Polska wprowadziła całkowity zakaz reklamy
aptek. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem
w sprawie zmiany tego przepisu. Jeśli Komisja zdecyduje się na wszczęcie procedury formalnej w tej sprawie, Polska ryzykuje postępowaniem przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i karami za naruszenie unijnych przepisów.

PRAWO BRANŻOWE / Branża spożywcza
Skarga Konfederacji
Lewiatan na zakaz
eksportu wody mineralnej

Nowelizacja Konstytucji Republiki Słowackiej, dotycząca zmiany art. 4 ust. 2,
wprowadziła zakaz eksportu niebutelkowanej wody wydobytej na Słowacji, mający chronić zasoby wodne Słowacji. Przepis spowodował ograniczenie prowadzenia
działalności gospodarczej na Słowacji przez przedsiębiorców z innych państw
członkowskich. Stoi też w sprzeczności z unijną zasadą swobody przepływu towarów. Jednocześnie brak argumentów na to, że zakaz transportu wody poza granice
Słowacji może przyczynić się do naruszenia ochrony środowiska, zdrowia konsumentów czy ochrony porządku publicznego. Zakaz wpłynął negatywnie na działalność polskiej Spółdzielni Pracy „Muszynianka”. W 2012 roku firma rozpoczęła
na Słowacji inwestycję, która mimo spełnienia wszelkich wymogów formalnych,
została wstrzymana z uwagi na wejście w życie zakazu.
W kwietniu 2015r. Konfederacja Lewiatan i „Muszynianka” złożyły skargę do
Komisji Europejskiej na słowacki zakaz eksportu wody. Konfederacja zwróciła się
z wnioskiem o wsparcie skargi do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego
oraz do Ministra Gospodarki.
Dzięki naszym działaniom wspartym listem Ministerstwa Gospodarki, Komisja
Europejska wezwała Republikę Słowacji do wyjaśnienia sprawy. Pod interpelacją
do Komisji Europejskiej w sprawie "dyskryminacji polskiego przedsiębiorstwa
"Muszynianka" przez władze Słowacji" podpisali się polscy europosłowie. Wszystko wskazuje na to, że jeśli Słowacja nie zdecyduje się zmienić przepisów, Komisja
złoży skargę na naruszenie unijnej swobody przepływu towarów do Trybunału
Sprawiedliwości UE.

PRAWO BRANŻOWE / Branża handlowa
Projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk
rynkowych przedsię-

Na końcowym etapie kadencji parlamentu, wniesiony został projekt ustawy
o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się
obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produk-
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biorców zajmujących
się obrotem produktami
spożywczymi lub rolnymi
wobec dostawców tych
produktów

tów. Celem projektu było wyeliminowanie z łańcucha dostaw żywności nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez niektórych uczestników rynku,
w tym sklepy wielkopowierzchniowe.
Według Lewiatana, projekt naruszał wolność działalności gospodarczej, która
jest zasadą konstytucyjną, a która może być ograniczana wyłącznie w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem publicznym. Tymczasem projekt, zakazując
zawierania określonych porozumień między przedsiębiorcami (m. in. dotyczących
świadczenia określonych usług, czy stosowania rabatów) w bardzo istotny sposób
ingerował w wolność działalności gospodarczej, przy jednoczesnym braku wykazania ważnego interesu publicznego dla tak daleko idących zmian.
Projekt ustawy przewidywał też odwrócenie ciężaru dowodowego zarówno
w postępowaniach administracyjnych, jak i cywilnych. To odbiorca musiałby wykazać, że stosowana praktyka nie stanowi nieuczciwej praktyki rynkowej. Tak zasadnicza zmiana, jeżeli w ogóle miałaby być wprowadzona, powinna być gruntownie uzasadniona. W ocenie Konfederacji, powinny być jednak stosowane zasady
ogólne. Co więcej, na gruncie postępowania administracyjnego, gdzie stosuje się
zasadę prawdy materialnej, to organ powinien ustalić, iż doszło do niedozwolonej
praktyki (tutaj nieuczciwej praktyki rynkowej), tak jak to ma miejsce w przypadku
postępowań antymonopolowych.
Projekt zawierał jeszcze wiele innych kontrowersyjnych rozwiązań. Lewiatan
przygotował analizy konkretnych zapisów ustawy, a także wnioskowała o nieprzyjmowanie projektu w przedłożonym kształcie. Ostatecznie, ustawa nie została
uchwalona, co należy ocenić pozytywnie.

PRAWO BRANŻOWE / Branża motoryzacyjna
Sankcje administracyjne
w Polsce

W październiku 2015 r. zapadła niezwykle ważna dla przedsiębiorców branży
motoryzacyjnej uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn.: II OPS
1/15). Miała ona kluczowe znaczenie dla toczących się od wielu lat sporów między
spółkami motoryzacyjnymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Realizuje ona – na co zwracał zresztą sam skład orzekający sądu - konstytucyjne
zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady sprawiedliwości społecznej
i zasady proporcjonalności.
Tłem całej sprawy był obowiązek zapewnienia sieci zbierania zużytych pojazdów, nałożony na producentów i importerów samochodów 1 stycznia 2006 r. Cel
regulacji, jakim była ochrona środowiska, poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów, był w pełni zrozumiały. Szybko jednak się okazało, że obowiązek ten był w praktyce niewykonalny w wyznaczonym terminie. Ustawa natomiast
przewidywała kary - za niezapewnienie sieci opłatę 500 zł za każdy wprowadzony
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samochód. Biorąc pod uwagę liczbę samochodów, mowa o wielomilionowych
karach. Co ważne, w ustawie nie przewidziano żadnych mechanizmów gradacji wysokości kary w zależności od stopnia naruszenia nałożonych obowiązków.
Oznaczało to, że zarówno przedsiębiorca, który zapewnił 98 proc. sieci, jak i ten,
który nie zapewnił w ogóle, traktowani byli tak samo.
Lewiatan był zaangażowany w ww. projekt organizując m.in. śniadanie prasowe na temat sankcji administracyjnych w ogólności, które w Polsce stosowane są
w coraz większym stopniu, często zastępując dotychczas istniejącą odpowiedzialność z tytułu wykroczeń.

PRAWO BRANŻOWE / Branża finansowa
Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Celem projektu było wprowadzenie rozwiązań zwiększających ochronę konsumentów - pożyczkobiorców.
Działania Lewiatana doprowadziły do zapewnienie takiego kształtu przepisów
(w szczególności w zakresie kosztów pozaodsetkowych, ale także wysokości odsetek), które z jednej strony spełniają cel jakim jest ochrona konsumenta (dłużnika), z drugiej zaś nie pozbawiają banków i instytucji pożyczkowych racjonalnego
wynagrodzenia za udzielanie kredytów konsumenckich.
Lewiatan zgłaszał liczne uwagi techniczne i legislacyjne, które wpłynęły na
usunięcie z nowelizacji niespójności i luk (np. w zakresie wymogów stawianych
członkom organów instytucji pożyczkowych, które miały być o wiele bardziej
zaostrzone aniżeli w przypadku banków, czy też innych instytucji finansowych).

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i ustawy
– kodeks cywilny

Nowelizacja wprowadziła nowe regulacje w mechanizmie ustalania (maksymalnych) odsetek – zarówno kapitałowych, jak i karnych. Ministerstwo zaproponowało odejście od stopy lombardowej NBP, która dziś stanowi podstawę naliczania
maksymalnych odsetek wynikających z czynności prawnych i wprowadzenie stopy
referencyjnej NBP (która dziś wynosi 1,5 %) we wszystkich kategoriach odsetek
cywilnoprawnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementu stałych stawek.
Lewiatan podejmował działania mające na celu zapewnienie spójność noweli
z ww. ustawą antylichwiarską, która również regulowała wysokość odsetek cywilnoprawnych oraz niedopuszczenie do obniżki odsetek w porównaniu z wysokością
w jakiej obowiązują obecnie;
W wyniku uwzględnienia postulatów Konfederacji Lewiatan, w projekcie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podwyższono w algorytmach
obliczania odsetek stawki wyjściowe o pół punka procentowego.
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Ustawa o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym

W 2015 r. Sejm przyjął prokonsumencką ustawę o reklamacjach i rzeczniku finansowym. Ustawa w sposób kompleksowy uregulowała procedury związane z rozpatrywaniem reklamacji przez instytucje finansowe. Dotychczas, w tym zakresie
brakowało regulacji na poziomie ustawowym, a zatem z punktu widzenia klientów
instytucji finansowych ustawę należy ocenić jako korzystny.
Z punktu widzenia instytucji finansowych – zwłaszcza tych nadzorowanych –
sam obowiązek rozpatrywania reklamacji nie jest niczym nowym, bowiem już
dziś stosują się one do rekomendacji, czy uchwał Komisji Nadzoru Finansowego.
Trochę inaczej jest w przypadku firm leasingowych, czy instytucji pożyczkowych,
które nadzorowane nie są, ale wydaje się, że również większość tych przedsiębiorców już obecnie takie sformalizowane procedury posiada.
Konfederacja Lewiatan zaangażowała się w prace legislacyjne nad ustawą,
przedkładając szczegółowe uwagi i opinie prawne, aby projektowane regulacje
ważyły prawa klientów instytucji finansowych z interesami tychże instytucji.

Inicjatywy w zakresie
opodatkowania instytucji
finansowych

Pod koniec 2015 r. pojawiły się inicjatywy i deklaracje dotyczące opodatkowania
instytucji finansowych. Rozważane były dwa projekty:
• projekt ustawy o podatku od transakcji finansowych;
• projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych;
W ramach Konfederacji Lewiatan powołana została grupa robocza ds. oceny ww.
projektów i wypracowania opinii prawnych. Obecnie trwają prace grupy roboczej.

Ustawa o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Celem ustawy była kompleksowa regulacja działalności firm ubezpieczeniowych.
Niektóre zapisy ówczesnego projektu założeń, a następnie projektu ustawy budziły
wątpliwości branży ubezpieczeniowej. Chodziło w szczególności o konieczność
rozkładania prowizji dla pośredników ubezpieczeniowych w czasie oraz umożliwienia klientom odłożonego w czasie odstąpienia od umowy ubezpieczenia
z UFK.
Z tego powodu, Konfederacja Lewiatan, podejmowała próby zmierzające do nawiązania konstruktywnego dialogu decydentów z branżą ubezpieczeniową, w celu
wspólnego wypracowania rozwiązań dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), które by uwzględniły zarówno słuszne interesy konsumentów (ubezpieczonych), jak również prawa przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych

Ministerstwo Gospodarki od 2012 r. pracowało nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Niestety
końcowy projekt ustawy, który pojawił się w 2015 r., nie tylko nie zawierał wielu
pierwotnie zakładanych zmian mających wzmocnić system wymiany informacji
gospodarczych w Polsce, ale w praktyce znacząco mógł utrudnić i uczynić znacz-
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nie droższym, a w niektórych wypadkach, być może nawet nieopłacalnym, obrót
informacjami gospodarczymi.
W założeniu, nowelizacja miała realizować dwa główne cele - umożliwienie
biurom informacji gospodarczej budowania pełniejszych i bardziej kompletnych
baz danych o niespłacanych zobowiązaniach, co z kolei pozwalałoby na lepszą weryfikację kontrahentów i czyniłoby obrót gospodarczy pewniejszym i zmniejszenie
kosztów dostępu do informacji gospodarczej oraz wzmocnienie ochrony dłużników przed niesłusznymi wpisami. Jednak wbrew założeniom, w ocenie przedsiębiorców, nowelizacja nie spełniała tych celów.
Ostatecznie doprowadziliśmy do zablokowania procedowania projektu w proponowanym kształcie. Nie zmienia to jednak faktu, że nowelizacja ustawy jest
potrzebna. Bez odpowiednich zmian, rozwój rynku obrotu informacjami gospodarczymi nie będzie możliwy. Jednakże przyszłe zmiany muszą równoważyć interesy przedsiębiorców (biur informacji gospodarczych, a także firm przekazujących
i pobierających informacje gospodarcze), jak również prawa dłużników.

Nowelizacja ustawy prawo
o ruchu drogowym
- przepisy ważne dla
branży leasingowej

W 2014 r. posłowie przedłożyli projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Głównym założeniem projektu była zamiana postępowania mandatowego
na postepowanie administracyjne, w przypadku nakładania kar za przekroczenie
dozwolonej prędkości lub poruszanie się niezgodnie ze wskazaniami sygnalizacji
świetlnej, ujawnionego przy użyciu urządzeń rejestrujących, potocznie nazywanych fotoradarami. Zamiana kwalifikacji czynu polegającego na „przekroczeniu
prędkości”, z wykroczenia na delikt administracyjny i to tylko wówczas, gdy czyn
wykryty zostanie przy użyciu fotoradarów, mimo że budziło uzasadnione wątpliwości natury prawnej (jako że ograniczało prawa procesowe osób obwinionych).
Z kolei, karanie właściciela samochodu, a nie osoby „winnej” wykroczenia spowodowałoby, że nakładana kara przestałaby spełniać swoje podstawowe funkcje
– represyjną i prewencyjną. Zmiany spowodowałyby więc z jednej strony, że co do
zasady wysokie kary finansowe obowiązani będą płacić właściciele samochodów
– najczęściej przedsiębiorcy. Z drugiej zaś, wbrew intencjom ustawodawcy, nie
zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bowiem de facto zmiany spowodują zaniechanie poszukiwania sprawców wykroczeń, a w konsekwencji na osoby
te, nie będą nakładane punkty karne, które mogłyby spowodować np. zatrzymanie
prawa jazdy.
Przedsiębiorcy, zwłaszcza z branż: leasingu, wynajmu, i transportowej, krytykowali projekt, bowiem złym i trudnym do zaakceptowania był pomysł, aby w istocie
to właściciele, a nie kierujący samochodem płacili mandaty za przekroczenie
prędkości. Ostatecznie niekorzystne i szkodliwe dla przedsiębiorców, ale również
obywateli zmiany, nie weszły w życie.
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PRAWO BRANŻOWE / Branża medialna i telekomunikacyjna
Art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Od marca 2015 r. Lewiatan prowadził dialog z UOKiK i UKE w sprawie zmian
w artykule 172 Prawa Telekomunikacyjnego, dotyczących wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.
Przepis ograniczał możliwości promocji własnych produktów i usług oraz utrudniał kontakty z konsumentami i kontrahentami.
Projekt kontynuowany w 2016 r.

Grupa robocza ds. wypracowania klauzuli modyfikacyjnej w umowach
telekomunikacyjnych

Od lipca 2015 r. trwały prace grupy roboczej firm telekomunikacyjnych pracującej nad wypracowaniem tzw. klauzuli modyfikacyjnej we wzorcach umownych z konsumentami. Prace były wynikiem wszczętych przez Prezesa UOKiK
postępowań przeciwko firmom telekomunikacyjnym. W uproszczeniu, w ocenie
UOKiK, firmy telekomunikacyjne nie miały/nie mają prawa do jednostronnych
zmian umów w sytuacji w których umowy nie przewidują odpowiednich zapisów w tym zakresie.
Projekt kontynuowany w 2016 r.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji i Prawo
telekomunikacyjne

W marcu i kwietniu 2015 r. Lewiatan przekazał 2 stanowiska do przygotowanego przez MKiDN projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz
ustawy Prawo telekomunikacyjne.
W stanowiskach znalazło się odniesienie do następujących zagadnień:
• dodatkowe kategorie nadawców i definicje programów,
• procedura zgłaszania programów okolicznościowych,
• udogodnienia dla niepełnosprawnych,
• kompetencje Przewodniczącego KRRiT,
• dodatkowe informacje o nadawcy,
• ogłoszenia własne nadawcy,
• maksymalna przerwa w audycji,
• reklama produktów leczniczych,
• reklama produktów niewskazanych dla dzieci,
• dodatkowe ostrzeżenia nadawców,
• transmisje z ważnych wydarzeń,
• koncesje,
• składanie sprawozdań finansowych do KRRiT,
• rejestr programów rozprowadzanych,
• udział audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych
w programie telewizyjnym,
• wyłączenie prowadzenia ewidencji kwot europejskich,
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• sponsorowanie audycji,
• kary nakładane na nadawców,
• rynek właściwy,
• proponowane uzupełnienia projektu nowelizacji dotyczące przekazów
handlowych.

W maju 2015 r. przedstawiciele Lewiatana spotkali się z Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Arkadiuszem Bąkiem. Rezultatem spotkania było
przekazanie resortowi gospodarki stanowiska w sprawie ww. nowelizacji w zakresie proponowanego zakazu reklamy produktów żywnościowych.
MKiDN w przygotowanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę o radiofonii
i telewizji zaproponowało rozwiązanie zakazujące umieszczania przed audycjami, które ze względu na porę nadawania i treść są skierowane głównie do dzieci
w wieku do 16 lat, przekazów handlowych dotyczących środków spożywczych,
w tym napojów zawierających przynajmniej jeden składnik, którego spożycie
w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazane. Zdaniem ZPPM
literalne brzmienie projektu całkowicie wyłączało reklamowanie jakiegokolwiek
środka spożywczego i to niezależnie od jego wpływu na codzienną dietę i zapotrzebowanie organizmu.
Co najważniejsze, projekt ignorował obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. porozumienie nadawców telewizyjnych mające na celu zapewnienie skutecznej, szczególnej, ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami, w związku z przeciwdziałaniem promocji niezdrowego odżywiania. Nadawcy przyjęli opracowane
przez Polską Federację Producentów Żywności, zweryfikowane przez Instytut
Żywności i Żywienia, „Kryteria żywieniowe do samoregulacji dotyczącej reklamy
żywności skierowanej do dzieci poniżej 12. roku życia” oraz założyli konieczność
przedstawienia przez reklamodawcę oświadczenia o zgodności jego przekazu
z tymi kryteriami. Reklamy i wskazania sponsorskie przekazywane nadawcom
bez takiego oświadczenia nie zostaną wyemitowane przy audycjach dla dzieci, czyli tych, które ze względu na porę nadawania (w godzinach 6:00 – 20:00) i treść są
adresowane głównie do małoletnich od 4 do 12 lat.
W wyniku podjętych działań projekt nowelizacji nie uzyskał poparcia wszystkich resortów i prace nad nim zakończyły się na etapie stałego komitetu Rady
Ministrów (nie został przyjęty).

Loterie promocyjne
i audiotekstowe

Ze względu na niekorzystną dla firm praktykę stosowania przez izby celne i urzędy
celne przepisów ustawy o grach hazardowych w odniesieniu do loterii promocyjnych i audiotekstowych, w zakresie prowadzonych w ramach tych gier losowań
nagród, w marcu 2015 roku Lewiatan zwrócił się do Ministra Jacka Kapicy
z prośbą o spotkanie.
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Problem dotyczył działalności w zakresie organizacji loterii, która jest działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o udzielane zezwolenia i podlega częstym
kontrolom urzędowym. Od początku obowiązywania ustawy o grach hazardowych
(od ponad pięciu lat), organizatorzy loterii wskazywali w informacji o rozpoczęciu
loterii sposób losowania przy użyciu programów losujących, a następnie przechodzili szereg kontroli w zakresie podejmowanych przez nich działań. Nigdy nie był
kwestionowany fakt, iż wykorzystywane w procesie wyłaniania zwycięzców loterii
oprogramowanie losujące nie jest urządzeniem losującym w rozumieniu ustawy
o grach hazardowych, a tym samym nie podlega badaniom technicznym prowadzonym przez upoważnione jednostki badające, o których mowa w art. 23a ust. 3
ustawy hazardowej, ani rejestracji przez właściwego naczelnika urzędu celnego,
zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy hazardowej. Praktyka ta nieoczekiwanie uległa
zmianie i organy celne zaczęły „rozważać” możliwość kwalifikowania komputerów
wyposażonych w oprogramowanie lub aplikacje losujące (nawet te standardowe,
jak np. oprogramowanie Microsoft Excel), jako urządzeń do gry zrównanych z automatami, a tym samym wymagać certyfikacji i rejestracji.
Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów odbyło się
w maju 2015 roku, na którym firmy członkowskie Związku Mediów przestawiły
niekorzystną dla nich praktykę.
W czerwcu Lewiatan przekazał Ministrowi Finansów propozycję zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów
i urządzeń do gier.
W lipcu Minister Jacek Kapica poinformował, że stanowisko służby celnej
o konieczności rejestracji urządzeń losujących pozostaje aktualne. Uznał jednak, że
w szeregu przypadków w wydawanym zezwoleniu na urządzanie loterii promocyjnej lub audiotekstowej oraz zatwierdzonym regulaminie organ służby celnej nie
wskazywał na konieczność rejestracji, co mogło stanowić dla urządzających loterię
wskazanie o braku konieczności rejestracji, chociaż zdaniem Ministerstwa obowiązek wynika z mocy prawa, niezależnie od jego wyrażenia w treści zezwolenia.
W sierpniu zainteresowane firmy spotkały się ponownie z przedstawicielami
Ministerstwa, na którym poruszone zostały trzy główne wątki:
• obecnie toczące się postępowania (lub grożące postępowania), wynikające ze
zmiany praktyki (interpretacji przepisów) przez izby i urzędy celne;
• definicja urządzenia – postulaty zmian de lege ferenda;
• inne problemy które przedsiębiorcy mają w praktyce.
Ewentualne zmiany legislacyjne w powyższym zakresie pozostają nadal aktualne
i rozmowy w tym zakresie mogą być kontynuowane.
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Umowy dotyczące treści
cyfrowych

We wrześniu 2015 r. Związek Pracodawców Prywatnych Mediów wziął udział
w Konsultacjach Komisji Europejskiej w sprawie umów dotyczących treści cyfrowych, zawieranych on-line. Stanowisko zostało przesłane do Business Europe
i przedstawicieli unijnych instytucji. Zostało ono także uwzględnione w Stanowisku Konfederacji w tej sprawie.
Stanowisko było jednym z tematów omawianych podczas spotkania z Kamilą
Kloc, zastępczynią szefa Gabinetu Komisarza ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego,
Andrusa Ansipa.
W spotkaniu, które odbyło się we wrześniu, w siedzibie Konfederacji Lewiatan,
uczestniczyli liczni przedstawiciele związku.

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych

We wrześniu 2015 r. Związek Pracodawców Prywatnych Mediów przygotował
stanowisko w sprawie prowadzonych przez MKiDN konsultacji, dotyczących
przeglądu dyrektywy 2010/12 o audiowizualnych usługach medialnych.

PRAWO BRANŻOWE / Branża tytoniowa
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Lewiatan kontynuował w 2015 r. działania zmierzające do jak najszybszej literalnej
implementacji nowej dyrektywy tytoniowej z zachowaniem rozwiązań gwarantujących ciągłość produkcji w Polsce.
Brak odpowiednich regulacji oraz okresów dostosowawczych implementacji
dyrektywy bowiem może spowodować pogorszenie sytuacji ekonomicznej całego
sektora, zdestabilizować rynek legalnych wyrobów tytoniowych, a w konsekwencji – negatywnie odbić się na zatrudnieniu w sektorze oraz dochodach budżetu
państwa.
Dyrektywa tytoniowa została opublikowana w maju 2014 r., i zgodnie z jej art.
29, państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia w życie przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania
dyrektywy tytoniowej do 20 maja 2016 r. Podkreślaliśmy, że od tego dnia wszyscy
legalnie działający w Polsce producenci będą zobowiązani stosować dyrektywę
tytoniową.
Pomimo apeli kierowanych przez środowisko przedsiębiorców do ministra zdrowia o jak najszybsze przedstawienie projektu, formalne rozpoczęcie konsultacji
społecznych nastąpiło dopiero w połowie 2015 r.
Lewiatan przedstawił stanowisko, a także uczestniczył we wrześniu br. w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia. Wskazywaliśmy m.in., iż projekt
znacznie wykracza poza przepisy dyrektywy, wprowadza dodatkowe obciążenia
dla przedsiębiorców oraz zwiększa poziom niepewności regulacyjnej, nie rozstrzygając ostatecznie kluczowych kwestii (m.in. w sprawie wyglądu oraz kształtu
ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych).
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W październiku 2015 r. ukazała się nowa wersja projektu uwzględniająca cześć
postulatów przedsiębiorców. Projekt nadal nie został jednak przyjęty przez rząd.
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Konfederacja Lewiatan od 2002 r.
pozostaje jedyną polską organizacją
pracodawców mającą biuro w Brukseli
i należącą do BUSINESSEUROPE.
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Jesteśmy widoczni w Brukseli

Stanowiska Lewiatana:

Konfederacja Lewiatan od 2002 r. pozostaje jedyną
polską organizacją pracodawców obecną w Brukseli i należącą do BUSINESSEUROPE. W 2015 roku Henryka
Bochniarz ponownie dołączyła do grona ośmiu wiceprezydentów BUSINESSEUROPE. Od 2014 roku Jakub
Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Generalnego KL jest
członkiem Rady Zarządzającej BUSINESSEUROPE,
a Anna Kwiatkiewicz, Dyrektor Biura KL w Brukseli,
przewodniczy Grupie Roboczej BUSINESSEUROPE ds.
CSR. Jacek Krawczyk, Wiceprezydent Lewiatana, został
ponownie wybrany na stanowisko szefa grupy pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Powiększyło się grono reprezentantów firm w Grupach Roboczych BUSINESSEUROPE. Przedstawiciele
firm członkowskich dołączyli do Grupy ds. marketingu
konsumentów - w charakterze przewodniczącego – oraz
GR ds. badań i innowacji czy tez GR ds. efektywności
energetycznej - w charakterze członka.

• Projekt dyrektywy w zakresie zachęcania akcjonariuszy
do długoterminowego zaangażowania oraz w zakresie
określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego
• Propozycja dyrektywy dot. ochrony niejawnego
know-how i tajemnic handlowych przed bezprawnym
wykorzystaniem
• Reforma ETS
• Plan Inwestycyjny (tzw. plan Junckera)
• Umowa FTA z Japonią
• Egzekwowanie praw własności intelektualnej
• Wspólne stanowisko Confindustrii i Lewiatana
w spr. 'made in' (wyłączenie kosmetyków)
• Opinia w spr. pakietu Lepszego Stanowienia Prawa
• Materiał nt. barier na rynku wewnętrznym UE
• Materiał nt. Strategii Jednolitego Rynku Towarów
i Usług
• Materiał nt. możliwości wykorzystania EFIS przez
firmy członkowskie KL

Jesteśmy aktywni w BUSINESSEUROPE

Wkłady do stanowisk BUSINESSEUROPE:

W 2015 r. tradycyjnie odbyły się dwa spotkania Rady
Prezydentów BUSINESSEUROPE: w kwietniu 2015
w Rydze oraz w listopadzie 2015 roku w Luksemburgu.
Uczestniczyliśmy w pracach grup roboczych BUSINESSEUROPE, m.in.: ds. energii i klimatu, ds. agendy
cyfrowej, ds. społecznych, ds. prawa spółek i prawa
własności Intelektualnej czy ds. transportu i ds. swobody
świadczenia usług. BUSINESSEUROPE po raz kolejny
było współorganizatorem Europejskiego Forum Nowych
Idei (EFNI), a prezydent organizacji – E. Marcegaglia –
uczestniczyła w Gali Otwarcia EFNI.
Regularnie bierzemy udział w konsultacjach społecznych
KE, zgłaszamy propozycje poprawek legislacyjnych oraz
współredagujemy stanowiska BUSINESSEUROPE.

• Wkład do stanowiska w spr. ładu korporacyjnego
• Wkład do stanowiska w spr. dyrektywy dot. ochrony
niejawnego know-how i tajemnic handlowych przed
bezprawnym wykorzystaniem
• Wkład do stanowiska w spr. reformy ETS
• Wkład do stanowiska w spr. umowy FTA z Japonią
• Wkład do opinii w spr. country by country reporting
• Wkład do listu BUSINESSEUROPE na Radę ds. Konkurencyjności

Udział w konsultacjach społecznych KE:
• Zamknięte konsultacje KE nt. Oznaczenia kraju
pochodzenia (tzw.„made in”)
• Klauzule umowne przy transakcjach konsumenckich
online
• Reforma ETS
• Dyrektywy audiowizualnej
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• Wkład do odpowiedzi BUSINESSEUROPE w sprawie
konsultacji nt. systemu RAPEX

Organizujemy spotkania firm
członkowskich z komisarzami
Lewiatana odwiedzili w 2015 r.: Maros Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej i Jyrki Katainen, Wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej ds. Pracy, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności. W Brukseli odbyliśmy także kilka spotkań
z Elżbietą Bieńkowską, komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i MŚP. Zbudowaliśmy stabilne, robocze
relacje z gabinetami komisarzy, m.in. Elżbiety Bieńkowskiej, Andrusa Ansipa, Jyrki Katainena, Fransa Timmermansa, Marianne Thyssen i Marosa Šefčoviča.

Współpracujemy z organizacjami
pracodawców z innych krajów
W 2015 r. uczestniczyliśmy w pracach koalicji kilku
federacji członkowskich, m.in. BDI (Niemcy), VNO-NCW (Holandia), IV (Austria), która była inicjatorem
współorganizowanego przez holenderskich pracodawców
(VNO-NCW) spotkania nt. dynamicznej alokacji emisji
w systemie ETS w maju. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele organizacji z Niemiec (BDI), Czech
(SPCR), Litwy (LPK), Austrii (IV) i Belgii (VBO-FEB).
W lipcu w Mediolanie odbył się bilateralny szczyt biznesowy KL - Confindustria, podczas którego uzgodniono
wspólne stanowisko odnośnie „made in”.

Otwarte drzwi Parlamentu Europejskiego
W 2015 r. uczestniczyliśmy w pracach specjalnej grupy
roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego w Parlamencie Europejskim. Wielokrotnie przekazywaliśmy posłom
stanowiska Lewiatana, zarówno z naszej inicjatywy (np.
dotyczące tajemnicy handlowej), jak i inicjatywy samych
deputowanych (np. przy okazji prac nad TTIP czy FTA
z Japonią). Regularnie organizowaliśmy bilateralne spotkania posłów z naszymi firmami członkowskimi (m.in.
PZPK, Polenergia, TLP) w czasie ich wizyt studyjnych
w Brukseli.

Wpływamy na kształt europejskiego
dialogu społecznego
W 2015 r.: uczestniczyliśmy w pracach Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego, w ramach którego
uzgodniono Wspólny Program Organizacji Europejskich
Partnerów Społecznych na lata 2015-2017. Braliśmy
również udział w pracach GR przy Komisji, która ma
opracować nowe metody współpracy między organizacjami europejskich partnerów społecznych i KE.

Promujemy naszych członków w Brukseli –
„szyte na miarę” wizyty studyjne i spotkania
bilateralne

Prezentujemy stanowiska firm
członkowskich

Naszym firmom członkowski zapewniliśmy kontakty
z kierownictwem i odpowiednimi ekspertami Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE, urzędnikami instytucji
unijnych (Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) oraz posłami do Parlamentu Europejskiego.

W lutym 2015 r. wraz z eurodeputowanym Michałem
Bonim zorganizowaliśmy śniadanie robocze nt. reformy
ochrony danych osobowych. W maju byliśmy współorganizatorem zamkniętej debaty nt. reformy systemu
ETS – przy współpracy z holenderskimi pracodawcami
(VNO-NCW) oraz rządami polskim i holenderskim.
W grudniu Lewiatan - we współpracy z Stałym Przedstawicielstwem RP i Związkiem TLP - zorganizował seminarium nt. barier na rynku wewnętrznym w sektorze
transportu.

Wizyty firm członkowskich KL w Brukseli
• Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (maj i październik) – temat TTIP i dossier kosmetyczne.
• Spotkania nt. TTIP z posłami do PE (4), Stałym
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Przedstawicielstwem RP przy UE (Wydział Ekonomiczno- Handlowy) i Komisją Europejską (DG
TRADE) ; spotkanie z gabinetem komisarz E.
Bieńkowskiej i z urzędnikami DG GROW odpowiedzialnymi za dossier kosmetyczne;
• Polenergia (maj) – temat Europejskiego Funduszu
Inwestycji Strategicznych (EFSI).
• Spotkania w PE (3), KE (DG MARKT i gabinet
wiceprzewodniczącego J. Katainena) i Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE (Wydział Budżetu i Finansów);
• PKN Orlen (lipiec i październik): spotkanie z komisarz Elżbietą Bieńkowską; spotkanie w sprawie pakietu
sponsorskiego BUSINESSEUROPE Day oraz udziału
przedstawicielki PKN ORLEN w grupie roboczej ds.
Badań i Innowacji Technologicznej;
• Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska
(grudzień): współorganizacja seminarium nt. barier na
rynku wewnętrznym w sektorze transportu, spotkania
z posłami do PE i Komisją Europejską (DG MOVE,
Unit D3).

przez przedstawicieli rządów krajów członkowskich,
organizacji pracodawców i związków zawodowych. Na
posiedzeniu Rady Zarządzającej w listopadzie zatwierdzono Program Prac na 2016 rok i dyskutowano zawartość Programu Prac na lata 2017-2020.
EUROFOUND w partnerstwie z Konfederacją planuje
organizację trójstronnego seminarium na temat „Miejsca
pracy dobrej jakości: od gospodarki opartej na niskich
kosztach pracy do gospodarki innowacyjnej” w Warszawie w marcu 2016 roku. Wezmą w niej udział przedstawiciele organizacji partnerów społecznych i rządów
Francji, Niemiec, Republiki Czeskiej, Słowenii, Słowacji
i Polski.

Lewiatan w EKES
Konkurencyjność europejskiego przemysłu, innowacyjność, umowa handlowa ze Stanami Zjednoczonymi oraz
czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) to tylko
niektóre z tematów, na których skupiała się w 2015 r.
Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (instytucji doradczej
UE, w której zasiadają m.in. reprezentanci organizacji
pracodawców ze wszystkich 28 Państw Członkowskich,
m.in. Konfederacji Lewiatan). Grupa zorganizowała
konferencje i seminaria tematyczne między innymi na
Malcie, w Portugalii i we Włoszech. Pracodawcy byli
również współorganizatorem III Forum Biznesowego
Partnerstwa Wschodniego, które odbyło się w maju
w Rydze.
Rok 2015 był dla EKES rokiem specyficznym,
ponieważ na październik przypadł początek nowej,
5-letniej kadencji Komitetu. Wiceprezydent konfederacji
Lewiatan, Jacek Krawczyk został ponownie wybrany
Przewodniczącym Grupy Pracodawców EKES. Drugim
reprezentantem Lewiatana w EKES został Lech Pilawski, Dyrektor Generalny konfederacji, który zastąpił
Marka Komorowskiego.

Braliśmy również udział w spotkaniach z firmami
członkowskimi KL w Warszawie (m.in. Walne Zebranie Związku Przemysłu Spożywczego czy Związku
TLP, Związek Energetyki, Związek TLP). Ich celem
było przedstawienie członkom Lewiatana ważnych
elementów agendy europejskiej oraz przybliżenie zakresu prac biura w Brukseli. Przesyłaliśmy regularne
sprawozdania na temat prac w interesujących firmy
członkowskie obszarach.

Działamy w EUROFUND
(tzw. Fundacji Dublińskiej)
Kontynuowaliśmy prace w ramach Rady Zarządzającej
EUROFOUND jako przedstawiciel polskich pracodawców (posiedzenia dwa razy do roku). Analizy, raporty
i opracowania EUROUFOUND dotyczą rynku pracy,
warunków życia i stosunków przemysłowych i są wykorzystywane w procesie tworzenia polityk unijnych i przy
projektowaniu konkretnych instrumentów. Czteroletni
program badawczy jest zawsze wspólnie zatwierdzany
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33

związki branżowe

25

związków regionalnych

22

firmy będące członkami
bezpośrednimi Lewiatana

4100

firm małych,
średnich oraz dużych

100

Rozwój organizacji

Rośniemy w siłę

Współpraca z regionami

W grudniu 2015 r. Lewiatan zrzeszał 33 związki branżowe i 25 związków regionalnych, a także 22 firmy będące
bezpośrednimi członkami Konfederacji. Organizacje
skupione w Lewiatanie reprezentowały ponad 4100 firm,
które tworzą 1 050 000 miejsc pracy.

Konfederacja Lewiatan w 2015 r. wzmocniła współpracę ze związakami regionalnymi. Zorganizowaliśmy
5 wyjazdowych spotkań Rady Regionów (Kraków
- Małopolska, Warszawa - Mazowsze, Kowary – Dolny Śląsk, Smolarnia - Wielkopolska, Ossa - Łódzkie)
oraz 5 posiedzeń Prezydium Rady Regionów. Pion
Legislacyjny Biura Konfederacji Lewiatan konsultował
regularnie z związkami regionalnymi projekty ustaw
i rozporządzeń czego efektem było przedstawienie
kilkudziesięciu stanowisk i opinii Konfederacji Lewiatan w obszarach związanych z prawem gospodarczym,
dialogiem społecznym i programowaniem nowej perspektywy UE.
W skład Prezydium Rady Regionów wchodzą Tomasz
Tworek (Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan) jako Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący: Marian Bryksy (Małopolski Związek
Pracodawców), Roman Rogalski (Nadwiślański Związek Pracodawców), Wojciech Winogrodzki (Podlaski
Związek Pracodawców), Marek Zychla (Śląski Związek
Pracodawców Prywatnych).
Związki Regionalne zrzeszone w Konfederacji
Lewiatan brały czynny udział w pracach Komitetów
Monitorujących oraz Radach Rynku Pracy. Regionalne
struktury Lewiatana brały aktywny udział w ukonstytuowaniu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.
Aktywna działalność związków regionalnych przyniosła
efekt w postaci prawie 200 nowych firm członkowskich
w samym 2015 roku.

Nowe branże w Lewiatanie
W 2015 r. do silnie reprezentowanych w Konfederacji
już w latach ubiegłych branż (m.in. technologie cyfrowe, media, ubezpieczenia, banki i instytucje finansowe, leasing, motoryzacja, komunikacja marketingowa,
konsulting, farmacja, kosmetyki, energetyka, handel
i dystrybucja, apteki, infrastruktura, agencje pracy tymczasowej, sprzedaż bezpośrednia, szpitale specjalistyczne, przemysł wydobywczy) dołączyły nowe:
• Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska
(47 firm, w tym m.in. HSF Logistics Polska, Iveco,
LINK, Lotos, Mercedes, XPO Logistics, Raben Transport, Schavemaker Poland)
• Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (33 firmy,
m.in. Astri Polska, Hertz Systems, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Lotnictwa,
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Solaris Optics, SENER)

Nowi członkowie
2015 r. to również wzrost reprezentatywności Konfederacji o 1050 nowych firm członkowskich, w tym m.in.
Alior Instytut Biznesu, Bank Ochrony Środowiska S.A.,
Budimex, CEDC International, Centrum Medyczne
ENEL-MED, Coface Poland Insurance Service, DCT
Gdańsk S.A., Dentons Europe, Diners Club Polska,
Discovery Polska, Dr Oetker Polska Sp. z o.o., Drutex
S.A., ERBUD, Grant Thornton Legal, Grupa Lotos,
Iveco, Klub Koszykówki Anwil Włocławek, Lechia
Gdańsk SA, Legia Warszawa Sekcja Koszykówki, Mercedes Benz, Muszynianka, Polski Bus, Raiffeisen Bank.

Akademia Lewiatana
W 2015 r. odbyło się 11 szkoleń, w których udział wzięło
495 osób z 280 firm członkowskich. Przez pierwsze dwa
lata funkcjonowania Akademii Lewiatana, Konfederacja
przeszkoliła 858 pracowników firm członkowskich.
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Lewiatan liderem w mediach

• zakończenie procesu uspójnienia elementów wizerunkowych Lewiatana, a tym również związków członkowskich

To był znakomity rok Lewiatana w mediach. Liczba cytowań w prasie, radiu, telewizji i internecie była najwyższa w historii i wyniosła 21 400. Konfederacja Lewiatan,
już prawie szósty rok z rzędu, utrzymała pozycję lidera
wśród innych organizacji pracodawców, pod względem liczby cytowań w prasie, w tym w dziennikach.
W najbardziej opiniotwórczych tytułach pojawiło się
61 artykułów ekspertów. Do mediów trafiło ponad 370
informacji prasowych.
W 2015 r. liczba artykułów w prasie, w których
powoływano się na ekspertów Lewiatana, wyniosła
2054 i była o 1,5 proc. wyższa niż w roku poprzednim.
Wyprzedziliśmy w tej klasyfikacji BCC i Pracodawców
RP. Od sześciu lat bezapelacyjnie dominujemy w liczbie
publikacji w dziennikach.
Rekordowa była liczba cytowań w Internecie i przekroczyła 17 tys. Systematycznie rośnie udział mediów
społecznościowych w ogólnej liczbie cytowań.
Rok 2015 był znakomity jeśli chodzi o liczbę publikacji ekspertów Lewiatana w najbardziej opiniotwórczych
mediach. Ukazało się 61 artykułów, o 16 więcej niż rok
wcześniej, m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej,
Dzienniku Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu, Newsweeku.

Badanie satysfakcji
Od dwóch lat prowadzimy cykliczne badanie satysfakcji
naszych członków, realizowane przez niezależny instytut
badawczy (CBM Indicator). Badanych pytamy o ocenę wizerunku Lewiatana, standardów obsługi klienta,
satysfakcji ze współpracy z konfederacją oraz stopnia
wykorzystania możliwości, jakie może ona dawać. Co
roku odsetek zadowolonych klientów rośnie. W 2015
roku zagregowany wskaźnik satysfakcji w grupie klientów kluczowych wyniósł aż 77%.

Komunikacja elektroniczna
W 2015 r. przygotowaliśmy:
• 49 numerów cotygodniowego newslettera
• 23 hotnewsy
• 10 newsletterów europejskich
• 11 zaproszeń na Akademię Lewiatana
• 45 zaproszeń na inne spotkania.
Na Facebooku i Twitterze na bieżąco informowaliśmy
członków i sympatyków Konfederacji Lewiatan o najważniejszych wydarzeniach, konsultacjach i zmianach
w prawie. Dużą popularnością cieszą się relacje ze spotkań i konferencji merytorycznych, takich np. jak Polska
2025 czy Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie.
Stronę www.konfederacjalewiatan.pl w roku 2015 zasililiśmy ok. 1000 aktualności i ponad 300 opiniami. Stale
aktualizowane Kalendarium dostarcza członkom informacji na temat bieżących działań Konfederacji i spotkań
organizowanych z udziałem członków.
Znajdź nas:
facebook .com /KonfederacjaLewiatan
twitter .com /LewiatanTweets

Komunikacja marketingowa
Działania marketingowe Lewiatana skupione są głównie
na umacnianiu marki i profesjonalizacji komunikacji
z klientami. W 2015 r. zrealizowaliśmy szereg projektów,
sprzyjających realizacji tych celów m.in.
• zdecydowane rozbudowanie kontentu
i zasięgu social mediów
• zbudowanie nowych baz wysyłkowych
i systemu e-mail marketingu
• uruchomienie programu budowy marki
ekspertów Lewiatana
• uruchomienie serwisu internetowego
Czarna Lista Barier
• przeprowadzenie wyceny marki
• uruchomienie nowego serwisu Rady Podatkowej
Lewiatana i kilku innych projektów

Patronaty
Konfederacja Lewiatan objęła patronatem ponad 90
konferencji, raportów i badań, które promowały
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przedsiębiorczość, badały postawy przedsiębiorców, dostarczały pracodawcom aktualnej wiedzy na temat zmian
legislacyjnych i możliwości inwestycyjnych.
Projekty które wsparliśmy patronatem w roku 2015 to m.in.:
• Digital University
• Badanie "Pracodawca na TAK"
• EFFIE 2015
• Europejski Kongres Medyczny
• III Emission Trading Summit
• Konferencja Rozwijaj Biznes z Najlepszymi
• Konkurs KICKoff
• Planowanie sukcesji jako część zarządzania majątkiem
rodzinnym
• Program Firma Przyjazna Bieganiu
• VII Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
• XXI edycji Kongresu Kadry
• Zmiany w prawie ochrony danych osobowych na poziomie polskim i europejskim, co nasz czeka?

Po raz pierwszy o e-faktury pytaliśmy w kwietniu
2013 r. W 2015 r. postanowiliśmy ponownie zapytać
Polaków o ich doświadczenie z e-fakturami. Polacy nie
tylko w zdecydowanej większości słyszeli o e-fakturach,
ale też coraz chętniej z nich korzystają. W porównaniu
do wyników badania z roku 2013, odsetek osób korzystających z e faktur wzrósł z 37% do 64%. Coraz więcej
Polaków rezygnuje z papierowych wydruków - zgodnie
z wynikami badania, popularność obu form fakturowania jest dziś bardzo zbliżona. Wzrost wskaźników
wykorzystania e-faktur koresponduje z ich pozytywnym
odbiorem, klienci po przejściu na fakturowanie elektroniczne bardzo rzadko decydują się na powrót do faktury
papierowej.
W 2015 r. zapytaliśmy również polskie firmy o to
czy korzystają z e-faktur. Wyniki badania pokazały, że
Polacy nie przekładają swoich pozytywnych domowych
doświadczeń na środowisko pracy. Firmy bardzo sceptycznie podchodzą do faktur elektronicznych - według
szacunków respondentów, jedynie co dziesiąty podmiot
wystawia takie faktury. Odbierających e-faktury zdaniem
badanych jest więcej, bo około 30%. Co czwarta badana
firma w ogóle nie ma do czynienia z fakturami elektronicznymi!
Główny celem działań w roku 2015 stało się edukowanie
firm na temat korzyści ze zmiany sposobu fakturowania,
a także rzetelne odpowiadanie na ich obawy i wątpliwości.
Jedną z głównych obaw przedstawicieli firm biorących
w badaniu był strach przed kontrolą skarbową i oceną wiarygodności faktur w formie cyfrowej. Polskie prawo jest
w tym zakresie jednoznaczne, jednak o pomoc w rozwianiu
wątpliwości poprosiliśmy samych urzędników. Zorganizowaliśmy warsztaty dla przedstawicieli urzędów, podczas
których przedstawiliśmy problem oraz zachęciliśmy do
udzielania wyczerpującej informacji na temat e-faktur. To
właśnie oni są często głównym źródłem wiedzy i pierwszym punktem kontaktu dla podatników.
Zorganizowaliśmy także warsztaty dla firm, które
do tej pory nie korzystały z e-faktur. Rezygnując z tego
rozwiązania odrzucają możliwość poczynienia znaczących
oszczędności oraz usprawnienia wielu procesów w swoich
firmach, a także utrudniają przebieg współpracy swoim

W wielu z tych konferencji udział brali eksperci Konfederacji, promując naszą ekspertyzę i wzmacniając wizerunek
organizacji. Dzięki współpracy na zasadach patronatu
poszerzamy świadomość marki i docieramy z przekazem
merytorycznym do szerszej grupy odbiorców.

Koalicja Wybieram e-faktury
„Wybieram e-faktury” to ogólnopolska kampania, której
celem jest przybliżenie Polakom zalet elektronicznego
fakturowania, a także zapewnienie rzeczowej informacji
na temat bezpieczeństwa i regulacji prawnych dotyczących e-faktur. Od czasu jej utworzenia w roku 2012
roku przeprowadzono szereg działań, których efekty
z pewnością przekładają się na stale rosnącą popularność
elektronicznego fakturowania. Stworzyliśmy stronę
internetowa wybieramefaktury.pl, zawierająca kompendium wiedzy na temat płatności elektronicznych,
przygotowaliśmy warsztaty dla dziennikarzy oraz szereg
materiałów informacyjnych i graficznych na temat regulacji prawnych dotyczących e-faktur. Regularnie badamy
także w jaki sposób Polacy podchodzą do e-faktur i jakie
bariery blokują ich dalszą popularyzację.
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kontrahentom. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (Agenda Cyfrowa dla Europy), e-Faktura powinna
stać się głównym systemem fakturowania w Europie do
2020 roku. Oznacza to, że elektroniczne dokumenty będą
musiały stać się rynkowym standardem. Rezygnacja z nich
to ryzyko wykluczenia z rynku.
W skład koalicji w 2015 r. wchodziły: Konfederacja
Lewiatan, Orange Polska, UPC Polska oraz Poczta Polska
Usługi Cyfrowe Sp. z o. o. (Envelo).

działań zespołu podczas posiedzeń Rady Rynku Pracy,
a także konsultacji z przedstawicielami Rady Ministrów.
Po roku starań, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu
Monitorującego program “Gwarancje dla Młodzieży”,
działającego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
W skład Zespołu Monitorującego powołany został przewodniczący Forum Młodych Lewiatan, Adam Kądziela.

Centrum Mediacji
Jednym z kluczowych elementów budujących pozytywne
środowisko do prowadzenia biznesu jest skuteczność
rozstrzygania sporów. Właściwie każda firma prędzej
czy później będzie musiała zmierzyć się z sytuacją konfliktową, a to w jaki sposób nią zarządzi może znacząco
wpływać na jej efektywność, a w skrajnych przypadkach może nawet stanowić o jej istnieniu. Konfederacja Lewiatan od dawna stawia sobie za cel wspieranie
polubownych sposobów rozwiązywania sporów i oprócz
istniejącego już 10 lat Sądu Arbitrażowego, przedsiębiorców w tym zakresie wspiera także działające przy
Konfederacji Centrum Mediacji.
W 2015 r. Centrum było partnerem koordynowanego
przez Ministerstwo Gospodarki programu stworzenia
ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji przy
udziale finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu
miniony rok okazał się szczególnie owocny, jako czas szeroko zakrojonych działań edukacyjnych i promocyjnych.
Idea mediacja i działalność naszego Centrum były
promowane szczególnie intensywnie w Internecie, gdzie
wielu przedsiębiorców szuka wsparcia w rozwiązaniu
swoich problemów. Przygotowaliśmy filmy edukacyjne,
utrzymane w stylistyce explainer video, które w przyjazny i zwięzły sposób prezentowały zalety mediacji,
a także pokazywały w jaki sposób przebiega proces
rozwiązywania sporu. Promocja obejmująca najważniejsze witryny polskiego internetu kierowane do profesjonalistów sprawiła, że dotarliśmy ze swoim przekazem do
blisko miliona użytkowników!
Centrum Mediacji nie mniej intensywnie działało
w zakresie prowadzonych szkoleń. Programy skrojone

Forum Młodych Lewiatana
Od stycznia 2015 r. powstało 5 nowych regionów Forum
Młodych Lewiatan. Organizacja działa w 9 województwach: mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim,
warmińsko-mazurskim, lubuskim, podkarpackim, dolnośląskim i pomorskim zrzeszając blisko 130 młodych,
aktywnych i otwartych na nowe wyzwania ludzi. W minionym roku przedstawiciele zarządu, włączając się w proces
konsultacji, wzięli udział w ponad 10 spotkaniach w Ministerstwach: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki,
Infrastruktury i Rozwoju oraz Pracy i Polityki Społecznej.
Obecność na spotkaniach związana była z koniecznością
opracowania merytorycznych analiz i rekomendacji.
Członkowie Forum Młodych Lewiatan w minionym
roku zorganizowali kilkanaście konferencji tematycznych, związanych z przedsiębiorczością studentów,
aktywnością młodych na rynku pracy, a także rządowych programów, wspierających wejście ludzi młodych
w dorosłe życie. Działania podejmowane były zarówno
w środowisku akademickim, jak i wśród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Efektem zaangażowania członków Forum Młodych
było powstanie koalicji 11 organizacji młodzieżowych na
rzecz powstania rządowej Rady ds. Młodzieży w Polsce.
Przygotowania do stworzenia zespołu, w którym partycypują przedstawiciele kilkunastu organizacji młodzieżowych m.in. Parlamentu Studentów RP, Związku
Młodzieży Wiejskiej, Stowarzyszenie Rzemiosło Przyszłości, NSZZ Solidarność, Forum Młodych Lewiatan
objęły działania związane z: wypracowaniem wspólnego
stanowiska z organizacjami młodzieżowymi, prezentacją
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na potrzeby profesjonalistów pokazały uczestnikom
jak skutecznie korzystać na co dzień z możliwości jakie
oferują polubowne metody rozwiązywania sporów, poprawić własne umiejętności mediacyjne, a nawet zostać
profesjonalnym mediatorem.
Zwieńczeniem intensywnych działań promocyjnych
i edukacyjnych była zorganizowana w październiku
konferencja „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej", podczas której znamienici goście, w tym
uznani prawnicy z całej Europy, wspólnie zastanawiali
się w jakim kierunku powinny iść dalsze działania, które
pozwoliłyby na znacznie bardziej powszechne wykorzystywanie mediacji przez polskie firmy.

i Wspólnicy, WKB, DZP, Allen & Overy, Linklater wsparły konkurs również organizując rozprawy.

Klub Arbitra
24 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Klubu Arbitra, w czasie którego mec. Marcin Asłanowicz i mec.
Marcin Ciemiński „spierali się” o obowiązujące zasady
odpowiedzialności arbitrów. Moderatorem była mec.
Małgorzata Surdek.
W spotkaniu wzięła udział rekordowa ilość uczestników. Po wymianie argumentów przez „spierających się”
odbyła się bardzo ciekawa dyskusja, w której zabrali głos
praktycy arbitrażu. Spotkanie było odpłatne.

Sąd Arbitrażowy

Konferencja

W 2015 r. do Sądu wpłynęło 30 nowych spraw, dodatkowo 3 arbitraże ad hoc administrowane przez Sąd.
Wydano 50 orzeczeń kończących 54 sprawy.

W maju 2015 r. odbyła się na Zamku Królewskim III
edycja organizowanej od 2010 r. międzynarodowej
konferencji Dispute Resolution in M&A Transactions.
Organizatorem był SA Lewiatan przy współudziale
partnerów Kancelarii Gessel, CMS, Clifford Chance,
Greenberg Traurig oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. W konferencji wzięli udział najwybitniejsi na świecie eksperci, zajmujący się arbitrażem
w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja organizowana
przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan, to jedyne tak duże
i specjalistyczne wydarzenie w tej części Europy poświęcone w całości arbitrażowi transakcyjnemu w obszarze
fuzji i przejęć. Wszystkie edycje przyciągnęły do Polski
najwybitniejszych światowych specjalistów, dzięki czemu
panele dyskusyjne i rozmowy kuluarowe wzbogacały
prawników regionu CEE o specjalistyczną i niedostępną
nigdzie indziej wiedzę.
Także w tegorocznej edycji konferencji nie zabrakło
intelektualnych atrakcji. Prelekcje skupione były na
taktyce prowadzenia sporów, środkach obrony oraz
wyzwaniach stojących przed arbitrażem w dziedzinie
fuzji i przejęć.
Panele poświęcone były omówieniu aktualności,
problematyce dowodowej oraz problemom praktycznym
związanym z ugodami inwestycyjnymi. Dyskusję wzbo-

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2015
W pierwszej połowie 2015 roku odbyła się czwarta edycja organizowanego corocznie Konkursu Arbitrażowego
Lewiatan (KAL). Tym razem kazus konkursowy dotyczył sporu powstałego między spółkami działającymi
w sektorze energetycznym. Aplikanci musieli najpierw
napisać pozew oraz odpowiedź na pozew, a następnie
prezentować argumenty ustnie. W finale, 8 maja 2015
r. 1 miejsce zajęła drużyna KAL 20 (Julia Dyras, Filip
Grycewicz, Mariusz Minkiewicz, Aleksander Woźniak).
2 miejsce drużyna KAL 30 (Wiktor Iwański, Ariel Mucha, Mateusz Pacak).
Sponsorem głównym wspierającym tegoroczny Konkurs
był PGE. Fundatorem nagród książkowych został Wolters
Kluwer. Sponsorami: Kancelaria Kubas Kos Gałkowski oraz The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).
Patronat honorowy objęli Prezes Krajowej Izby Radców
Prawnych oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Patronom medialnym konkursu byli: Dziennik Gazeta Prawna, Prawnik.pl, Palestra, Radca Prawny. Kanncelarie:
Gessel, Dentons, SPCG, Baker & McKenzie, Wardyński
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gaciły także wybrane przypadki transakcji oraz sporów
powstałych na ich tle, wybranych z praktyki polskich
i międzynarodowych kancelarii prawniczych. Drugiego
dnia konferencji obrady zorganizowane były w formule,
dyskusji nad wybranymi zagadnieniami problemowymi
w dziedzinie arbitrażu”.
Wśród uczestników – przedstawiciele ponad 20
krajów, którzy swoją obecnością potwierdzają, że Sąd
Arbitrażowy Lewiatana staje się wiodącym centrum
arbitrażowym w tej części Europy.
Prelegenci to wybitni praktycy – przedstawiciele
środowiska arbitrażowego z Polski, Europy, USA, Afryki, Ameryki Południowej i Azji. W czasie konferencji
obchodzono również jubileusz prof. Jerzego Rajskiego.

European Small Business Alliance. Podjęła także współpracę z Forum Młodych Lewiatana.

LBA
Lewiatan Business Angels (LBA) jest siecią aniołów biznesu przy Konfederacji Lewiatan. Zajmuje się kojarzeniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami poszukującymi nowych, ciekawych projektów,
mających duży potencjał wzrostu. Wspiera przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju. Nie ma specjalizacji
sektorowej, poszukuje projektów ze wszystkich branż.
Działalność LBA, po zakończeniu finansowania z pięcioletniego europejskiego projektu POIG w marcu 2014
roku, podtrzymywana jest ze środków Konfederacji.
Wszystkie główne kierunki i narzędzia funkcjonowania
LBA były utrzymywane także w 2015 roku. Należy do
nich selekcja projektów inwestycyjnych, zgłaszanych
przez zainteresowanych pomysłodawców lub przedsiębiorców (ponad 200 w skali całego roku), mentoring
dla wyselekcjonowanych pomysłodawców (ponad 20),
prezentowanie wybranych projektów (17 w 2015) na
okresowych spotkaniach z inwestorami , a także udział
w seminariach i konferencjach w wielu miastach Polski
nt. finansowania start-upów.
Na pięciu spotkaniach LBA odbyły się w 2015 prezentacje następujących projektów: Butko, Dystanser, Lola
Victoria Design, Webnalist, Smaki Dnia, U Prawników,
Poczta Książkowa, BioGel, Lizard, Brain Tracking,
ONE komunikator, E-Przychodnia, Perkmylife, Unicup,
AdResponse, Ekofachowcy, Hashi-Tashi.
Ponadto, LBA bierze udział w organizacji serii konferencji dla przedsiębiorców „Kapitał na rozwój”, wspólnie z BGK i PKO BP.
W 2015 LBA współorganizowało, bądź uczestniczyło
jako partner w konkursach dla start-upów, m.in. CITI
Global Challenge, V4 TechMatch (połączony z prezentacją polskich firm w Silicon Valley), Warsaw Startup BootCamp FinTech, NSZ SGH, a także w międzynarodowym
konkursie projektów związanych z energią KICoff.

Rada Firm Rodzinnych
Celem powołania w 2015 r. Rady Firm Rodzinnych
w Konfederacji Lewiatan jest identyfikowanie i usuwanie
barier prawnych, które ograniczają przedsiębiorstwom
rodzinnym możliwości utrzymania swojego statusu,
w tym barier prawnych pojawiających się w procesie
sukcesji. Celem Konfederacji Lewiatan i Rady Firm
Rodzinnych jest także podejmowanie działań na rzecz
wzmacniania pozycji i znaczenia przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce i społeczeństwie oraz budowanie
relacji z organizacjami polskimi i międzynarodowymi
działającymi na rzecz firm rodzinnych.
W 2015 r. Rada Firm Rodzinnych przeprowadziła
analizę regulacji prawnych mających znaczenie w procesie sukcesji, m.in. związanych z problemami przy
przekształcaniu samodzielnej działalności gospodarczej w inne formy prawne, ograniczających połączenia
i podziały spółek, ograniczających możliwe przyczyny
uprzywilejowania udziałów/akcji, ograniczających
powody tworzenia fundacji prywatnych, ograniczających swobodę w zakresie rozporządzania składnikami
majątkowymi wchodzącymi do majątku spadkowego.
Opracowany został Indeks Firm Rodzinnych. Podjęte
zostały rozmowy z GUS ws stałych badań firm rodzinnych w Polsce. Rada spotkała się z przedstawicielami
niemieckich firm rodzinnych oraz z przedstawicielami
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Manifest dialogu
10 lipca 2015 r.
kon f e de r acja l ew i ata n

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, wynegocjowana przez związki zawodowe, organizacje pracodawców
i rząd wzmacnia rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej i precyzuje cel
dialogu - zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.
W zeszłorocznym Manifeście Polska 2015 - 2025 zapisaliśmy dwa uzupełniające się cele: wzrost PKB o 50%
i redukcję ubóstwa o połowę. Ich osiągnięcie zapewni
Polsce stabilność społeczną i polityczną oraz trwały
rozwój gospodarczy.
My, przedsiębiorcy i pracodawcy, jesteśmy przekonani, że wszyscy powinni korzystać z owocówtego
wzrostu. Jednak jednoczesne osiągnięcie celów gospodarczych i społecznych jest możliwe tylko poprzez dialog
i współpracę. Nie narzucajmy rozwiązań. Zwiększajmy
partycypację, która buduje w ludziach odpowiedzialność, zaangażowanie, lojalność i wzajemne zaufanie.
Wspólnie kreślmy odważne cele i strategie ich osiągania.

i szacunku,
• poważnego zaangażowania pracowników i pracodawców w dialog w przedsiębiorstwach, w regionach, na
szczeblu krajowym i europejskim,
• wzajemnej otwartości na postulaty partnerów społecznych i rządu,
• rzetelnej i obiektywnej analizy problemów co pozwoli na przyjmowanie rozwiązań krótko i długofalowych,
• odpowiedzialności, przestrzegania prawa i procedur
oraz dotrzymywania umów,
• samoograniczenia i samokontroli, niezbędnych, aby
działać dla dobra wspólnego,
• rozwoju dialogu obywatelskiego, włączającego innych
interesariuszy debaty publicznej do dyskusji,
• prawdziwego udziału w demokratycznych procesach
rządzenia, w tym stanowienia prawa i kontroli jego
przestrzegania.
Tylko działanie, oparte na tych wartościach i celach,
pozwoli odbudować zaufanie obywateli do instytucji
dialogu społecznego i obywatelskiego, wzmocni kapitał
społeczny Polski i usprawni państwo, bez których demokracja i gospodarka rynkowa nie będą działać na rzecz
nas wszystkich.

Deklarujemy i oczekujemy:
• budowania partnerskich relacji właścicieli, zarządów
przedsiębiorstw i pracowników, a także partnerów
społecznych i rządu opartych na szczerości intencji
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Deklaracja sopocka
e u rop ej s k i e f orum now yc h i de i

Sopot, 2 października 2015 r.

W Europie rośnie przekonanie, że największe zagrożenia
dla bezpieczeństwa i dobrobytu jej obywateli przychodzą z zewnątrz. Niepohamowana fala uchodźców może
destabilizować społeczeństwa, ofensywna polityka Rosji
podważa porządek europejski, a globalny kapitalizm
pogłębia nierówności społeczne tworząc nowe wyzwania
dla europejskiego modelu społecznego i grożąc erozją
demokracji. To wszystko prawda. Nie dostrzegamy
jednak, że największym niebezpieczeństwem dla Europy
jest brak europejskiej solidarności. Reagując partykularnie, Europejczycy podważają dokonania i wartości, bez
których dotychczasowy sukces projektu europejskiego
nie byłby możliwy. Zbyt często nasza polityka powodowana jest strachem, egoizmem i uprzedzeniami, które
nie prowadzą do rozwiązań, lecz wzmacniają populistów
i tumanią obywateli.
Nierówności społeczne i fala migracji są dzisiaj najbardziej wrażliwymi obszarami polityki europejskiej,
najłatwiejszymi do zagospodarowania przez najrozmaitszych radykałów. Radykalizmy o różnych odcieniach już
triumfują w niejednym kraju UE. Dlatego sposób, w jaki
nasze elity zmierzą się z obecnymi wyzwaniami, rozstrzygnie o przyszłości Unii Europejskiej.
Największą obietnicą powojennej Europy był kapitalizm gwarantujący dobrobyt, umożliwiający wszystkim
udział w korzyściach wzrostu gospodarczego i dający
słabszym zabezpieczenie przed ryzykami wynikającymi
z losu i mechanizmów rynkowych. Ta umowa społeczna

oparta była na niezbywalnych wartościach wolności,
równości i solidarności. Dziś tym bardziej muszą one
pozostać naszymi drogowskazami na przyszłość.
Musimy sprzeciwić się tym wszystkim, którzy poszukują rozwiązań obecnych problemów w działaniach
sprzecznych z europejskim duchem i europejskimi wartościami. Zwalczanie nierówności społecznych jest koniecznością, ale protekcjonizm, renacjonalizacja i ograniczanie
wolności gospodarczej to błędny kierunek. Migracja
– z powodów ekonomicznych czy politycznych – zawsze
wywołuje napięcia, ale jest dla Europy również szansą.
Wszelkie działania zmierzające do budowy „europejskiej
fortecy” są sprzeczne z interesem UE i jej obywateli.
To prawda, że „więcej Europy” nie jest dzisiaj receptą
na wszystko. Ale dzisiaj powinniśmy działać nie tylko
z myślą o najbliższych krokach. Trzeba obronić dotychczasowy dorobek integracji, który znajduje się pod presją
wewnętrznych tendencji odśrodkowych. Projekt europejski musi rozwijać się dalej. Dlatego z całą mocą wspieramy
wysiłki na rzecz utworzenia Unii Energetycznej, wspólnej
polityki migracyjnej, dopełnienia jednolitego rynku europejskiego, odbudowy europejskiego przemysłu i wzrostu
konkurencyjności, wzmocnienia kompetencji obywateli,
a także większej wspólnej aktywności UE w rozwiązywaniu kryzysów międzynarodowych.
To od powodzenia tych projektów zależy, czy zewnętrzne zagrożenia nie doprowadzą do krachu Unii
Europejskiej i destabilizacji kontynentu.
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